
 

 
 
 
ACTIES  UIT BELEIDSPLAN FEDERATIE 2019-2022. 
 
GEACTUALISEERD EN UITGEBREID NAAR 2019-2023. 
 
1. Opleidingsbijeenkomsten beleggen voor (nieuwe) bestuurders van verenigingen. 

– Prestatie-indicator: 1) 2 bijeenkomsten per jaar. 
– Planning:  jaarlijks in april en oktober. 
– Kosten: jaarlijks € 650,00. 

 
 
2. Organiseren interactieve informatie-avonden voor secretarissen en penningmeesters 
om van èn met te elkaar leren.   

– Prestatie-indicator: 1) 1 bijeenkomst voor secretarissen  per jaar 
2) 1 bijeenkomst voor penningmeesters per jaar. 

– Planning:  jaarlijks in maart voor secretarissen 
    jaarlijks in september voor penningmeesters. 
 –    Kosten:   jaarlijks € 1.000,00. 
  
 
3. Periodiek verzenden van nieuwsbrieven aan de leden. 

– Prestatie-indicator: 1) minimaal 5 x per jaar. 
– Planning:  minimaal 1 per kwartaal. 
– Kosten: € 0,00. 

 
 
4. Website Federatie vullen met concept statuten en reglementen en concept 
nieuwsbrieven om te gebruiken. 

– Prestatie-indicator: 1) alle beschikbare producten plaatsen. 
– Planning:  continue. 
– Kosten: € 0,00. 

 
 
5. Begroting Federatie voor komend jaar, inclusief hoogte contributie, in ALV in de herfst 
ervoor vaststellen. 

– Prestatie-indicator: 1) begroting inclusief tarieven tijdig laten vaststellen. 
– Planning:  jaarlijks in najaarsvergadering ALV. 
– Kosten: € 0,00. 

  



–  
 
 
6. Aanzienlijke afwijkingen van de begroting, naar het oordeel van de penningmeester 
tijdig rapporteren aan verengingen. 

– Prestatie-indicator: 1) aantal te rapporteren afwijkingen versus werkelijk    
        gerapporteerde aantal. 

– Planning:  continue. 
– Kosten: € 0,00. 

 
 
 
7. Oppakken initiërende rol in gebruik maken van 1 administratiekantoor door 
verenigingen. 

– Prestatie-indicator: 1) inventarisatie belangstellende verengingen 
2) formeren voorbereidingsgroep met verenigingen.                      

           3) uitwerken realisatie. 
– Planning: 1 in 2021 

    2 in 2022 
    3 in 2023 

– Kosten:  in 2021 €    300,00      
      in 2022 €     600,00       . 
                   in 2023  € 1.500,00   

1)  
 
8. Oppakken initiërende rol in halen hoger rendement beleggingen verenigingen. 

– Prestatie-indicator: 1) inventarisatie belangstellende verengingen 
2) formeren voorbereidingsgroep met verenigingen. 
3) uitwerken realisatie. 

– Planning: 1 in 2021 
   2 en 3 in 2022. 

– Kosten:  in 2021 €    300,00 
           in 2022 € 2.100,00.  
 
 
9. Bevorderen dat verenigingen werken aan kwaliteitszorg. 

– Prestatie-indicator: 1) formeren begeleidingsgroep met verenigingen. 
2) vaststellen kwalitatieve normen 
3) uitwerken realisatie 
4) beheerfase. 

 –    Planning:  1 in 2021 
     2 en 3 in 2022 
     4 in 2023 en verdere jaren. 

– Kosten:  in 2021 €     600,00 
               in 2022 €  1.800,00 
     in 2023 €     600,00 
 
 
10. Ondersteuning verenigingen bij werving leden. 

– Prestatie-indicator: 1) formeren begeleidingsgroep met verenigingen. 
2) opzetten plan van aanpak 
3) uitvoeren campagne. 



 –   Planning:  1 in 2021 
    2 in 2022 
    3 in 2022 en 2023. 

– Kosten:  in 2021 €    600,00 
               in 2022 € 1.800,00 
               in 2023 €    600,00. 
 
 
11. Ondersteuning  verenigingen bij werving bestuursleden. 

– Prestatie-indicator: 1) formeren begeleidingsgroep met verenigingen. 
2) opzetten plan van aanpak 
3) uitvoeren campagne. 

– Planning: 1 en 2 in 2022 
    3 in 2023 

– Kosten:  in 2022 € 1.500,00 
               in 2023 €    900,00 
 
Waar activiteiten in samenwerking met Nardus of de Friese Federatie van 
Uitvaartverenigingen kunnen worden opgepakt zal daar uitvoering aan worden gegeven. 
De geraamde kosten kunnen in 2021 binnen de begroting worden gedekt. 
De kosten voor de volgende jaren zullen in de begroting moeten worden opgenomen. 
 
 
FINANCIEN. 
Hiervoor is aangegeven welke doelen het bestuur van de Federatie wil bereiken in de 
komende jaren. 
Per actie is per jaar een raming aangegeven welke kosten daarmee gemoeid zijn. 
Samengevat per jaar is dat: 
2021    €  3.450,00 
2022    €  9.450,00 
2023    €  5.250,00. 
 
De kosten voor het jaar 2021 zijn gedekt in de begroting voor dit jaar. 
Voor 2022 en 2023 zullen de geraamde kosten in de begroting moeten worden 
opgenomen. 
 
HvW, 8.8.21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
BIJLAGE ACTIES BELEIDSPLAN 2019-2022. 
 
Samenvatting totale kosten per jaar acties 1 tot en met 11. 
Jaar 2019    € 2.850,00 
Jaar 2020    € 7.050,00 
Jaar 2021    € 6.750,00 
Jaar 2022    € 3.150,00. 
 
Kostenspecificatie per actie en per jaar. 
Actie 1. Opleidingsbijeenkomsten beleggen voor (nieuwe) bestuurders van verenigingen. 
2 x zaalhuur + consumpties x € 250,00 =     € 500,00 
2 x 2 personen vacatie x € 35,00       ´' 150,00 
Totaal jaarlijks         € 650,00 
 
Actie 2. Organiseren van interactieve informatie-avonden voor secretarissen en 
penningmeesters waardoor van elkaar kan worden geleerd. 
2 x zaalhuur + consumpties x € 250,00 =     €   500,00 
2 x 2 personen vacatie x € 35,00       “    150,00 
2 x externe ondersteuning/spreker x € 175,00     “    350,00 
Totaal jaarlijks         € 1.000,00 
 
Actie 3. Periodiek verzenden van nieuwsbrieven. 
Geen specifieke kosten voor deze actie. 
 
Actie 4. De website van de Federatie vullen met concept statuten en reglementen en 
concept nieuwsbrieven die de leden kunnen gebruiken. 
Geen specifieke kosten voor deze actie. 
 
Actie 5. De begroting van de Federatie voor een komend jaar wordt, inclusief het 
vaststellen van de hoogte  van de contributie, in de Algemene Ledenvergadering van de 
herfst er voor vastgesteld. 
Geen specifieke kosten voor deze actie. 
 
Actie 6. Aanzienlijke afwijkingen van de begroting, naar het oordeel van de 
penningmeester, worden door hem/haar tijdig gerapporteerd aan de verenigingen. 
Geen specifieke kosten voor deze actie. 
 
Actie 7. Oppakken initiërende rol in het gebruik maken van één administratiekantoor door 
verenigingen (advies J rapport Noaberschap 2.0). 
In 2020: 
4 x zaalhuur + consumpties x € 125,00      €   500,00 
4 x 5 personen vacatie x € 35,00       “    700,00 
Totaal 2020          € 1.200,00 
In 2021: zie 2020         € 1.200,00 
 
Actie 8. Oppakken initiërende rol in het halen van een hoger rendement op beleggingen 
van verenigingen ( advies K rapport Noaberschap 2.0). 
In 2020: zie bij 7 2020 en 2021       € 1.200,00 
In 2021: zie bij 7 2020 en 2021       € 1.200,00 
 



 
Actie 9. Bevorderen dat verenigingen werken aan kwaliteitszorg. 
In 2019: 
2 x zaalhuur + consumpties x € 125,00      €   250,00 
2 x 5 personen vacatie x € 35,00       “    350,00 
Totaal 2019          €    600,00 
In 2020: zie bij 7 2020 en 2021       € 1,200,00 
In 2021: zie bij 9 2019                      €    600,00 
In 2022: zie bij 9 2019        €    600,00 
 
Actie 10. Ondersteuning werven leden door verenigingen. 
In 2019: zie bij 9 2019        €    600,00 
In 2020: zie bij 7 2020 en 2021 en zie bij 9 2020    € 1.200,00 
In 2021: zie bij 7 2020 en 2021 en zie bij 9 2020    € 1.200,00 
 
Actie 11. Ondersteuning werving bestuursleden verenigingen. 
In 2020: zie bij 9 2019 en bij 10 2019      €    600,00 
In 2021: 
3 x zaalhuur + consumpties x € 125,00      €    375,00 
3 x 5 personen vacatie x € 35,00       “     525,00 
Totaal 2021          €    900,00 
In 2022: zie bij 11 2021        €    900,00. 
 
 
 
HvW, 2.2.19 
 


