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Verslag Algemene Vergadering 22 november 2014 te Nijkerk   

 

 Aanwezig Afwezig 

Friese Federatie X  

Drentse Bond X  

Federatie Groningen X  

Gelders Overijsselse Bond X  

Limburgse Bond X  

DEL Urk X  

DLE Woerden X  

Peter Buisman X  

Albert Berends X  

Leen van Loosen X  

DLE Koedijk  X m.k. 

DLE Twisk   X  

L.B.V.   X 

DLE Schoorl   X  

DLE Rijnsburg  X m.k. 

J. Wesselius  X  m.k. 

J.R. de Jong  X m.k. 

   

Uitvaartzorg Noord-Veluwe Toehoorder  

 
 

1. Opening door de voorzitter, Peter Buisman 
 

Peter Buisman heet de aanwezigen hartelijk welkom. Jo Simons bereikt vandaag de leeftijd 
van 65 jaar en trakteert daarom op Limburgse vlaai. Jo ontvangt een aardigheidje van het 
bestuur. 

 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
 

De agenda omvat vandaag twee belangrijke stukken. Het jaarplan waar een mondelinge 
toelichting op wordt gegeven en de begroting 2015. 
Er zijn geen ingekomen stukken binnengekomen. De agenda wordt vastgesteld. 

 
3. Vaststellen verslag algemene vergadering 28 juni 2014 

 
Er zijn geen opmerkingen ten aanzien van de inhoud van het verslag. Hiermee wordt het 
verslag goedgekeurd. 
Teije Penninga vraagt of het besluit betreffende het schriftelijk stemmen al is uitgewerkt. Dit 
is niet het geval. Hij verzoek vervolgens om een aktielijst op te nemen achter het verslag. Dit 
verzoek wordt overgenomen en besloten wordt dat vanaf heden achter elk verslag een 
aktielijst komt. 
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4. Jaarplan 2015 
 
Binnen het AB wordt al enige tijd gepraat over de toekomst van Nardus. Het rapport van de 
commissie Dekker is voor een groot gedeelte uitgevoerd. Over een aantal zaken moet het 
AB zich nog uitspreken. De nieuwe bestuursstructuur is ingevoerd en ook de aangepaste 
statuten zijn bij de notaris vastgelegd. Het AB is druk bezig om de toekomst van Nardus 
vorm te geven. Ten aanzien van een groot aantal punten zijn we het eens, dit zal leiden tot 
het neerzetten van contouren. Deze worden door het DB uitgewerkt en komen vervolgens in 
het AB die het plan moet vaststellen. Vervolgens wordt het toekomstplan in de 
voorjaarsvergadering van 2015 aan u voorgelegd. 
De volgende punten worden momenteel besproken binnen het AB. 

 

Toekomst Plan

5

Uitgangspunten:

• Maatschappelijk zichtbare 

belangorganisatie.

• Solidariteit

• Constante aandacht voor kwaliteit.

• Alle leden gelijk op basis van aantal 

uitvaarten. 

• Contributie + Stemrecht

• Geen verschillen in de basis contributie

• Daarnaast deelname in prod. Pakket.

 

Toekomst Plan
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1. Bestuursstructuur AB + DB

2. Secretariaat bestuurlijke ondersteuning, 

vraagbaak en zender van informatie.

3. Website, low-cost investeren.

4. Meerwaarde Nardus in een aantrekkelijk 

productenpakket, nader uit te werken.

5. Producten alleen bij voldoende animo.
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Het woord productenpakket is nieuw. Als voorbeeld wordt de Limburgse Bond genoemd. 
Daar heeft men de bestuurscursus eigenhandig opgezet. Andere leden van Nardus hebben 
hier niets aan meebetaald. 
Jelle Wesselius zal met een voorstel komen ten aanzien van produkten. Producten worden 
alleen verstrekt bij voldoende animo, anders alleen voor een bepaalde groep en is er geen 
animo van verdwijnt het produkt. 

 

Vaste waarden
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1. Algemene voorwaarden.

2. Financieel Statuut. 

3. Klachtenregeling.

4. Cao Uitvaart.

5. Gedragscode Uitvaartzorg optimaliseren.

6. Gedragscode Uitvaartfinanciering 

starten

 
 

In de tweede helft van 2015 willen we starten met de Gedragscode Uitvaartfinanciering. Dit 
moet nog verder worden uitgewerkt en is bestemd voor verenigingen die verzekeren en 
geld van derden beheren. 

 
De Gedragscode uitvaartzorg heeft bij veel besturen nog teveel het gevoel dat ze moeten.  
Indertijd is afgesproken dat de federaties/bonden de verenigingen hierin zullen stimuleren. 
Nardus wil daar graag bij helpen. De data die ooit zijn genoemd zijn niet hard, het is een 
organisch proces, aldus de voorzitter. Nadenken over de gedragscode geeft al een 1e 
kwaliteitsslag binnen een bestuur. Vervolgens levert men stukken aan bij de 
Federatie/Bond die het bekijkt en vragen stelt, hieruit komen alweer punten voor het 
verbeterplan. Vervolgens gaan de stukken naar Nardus. Hier wordt er nogmaals naar 
gekeken en waar nodig vragen of aanvullende stukken opgevraagd. Hiermee wordt weer 
een kwaliteitsslag gemaakt. De deelnemers tot nu hebben het allemaal ervaren als een 
leerzaam proces. 
Wanneer je aan de gedragscode uitvaartzorg voldoet, dan voldoe je aan de regelingen voor 
verenigingen uit het Burgerlijk Wetboek. Hiermee komt transparantie op een hoger niveau. 
Nardus wil graag in harmonie verder werken aan dit proces. 

 
De Geld/Ov. bond mist als aandachtspunt ledenwerving. 

 
Nardus wil eerst stabiliteit in de eigen vereniging creëren. Nu heeft het DB in de begroting 
alleen gekeken naar de kosten en waar dit kon deze naar beneden gebracht. 
Nardus wil daarna proberen uitvaartverenigingen erbij te krijgen als lid. Dit wordt 
meegenomen in het meerjarenbeleidsplan. T.z.t. kunnen we dan weer in gesprek met FKB 
en wellicht ook de Federatie Noord-Holland. 
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Ook de bonden/federaties kunnen actief leden werven. 
 

In het verleden hebben we aanvragen gekregen van enkele verzekeraars. Die houden we 
af. 

Leden diversificatie
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• ZZP-ers eerst bestuurlijke oriëntatie.

• Geen must vanuit Nardus. 

• Mogelijkheden van kostendeling. 

• Gevaren van tegenstrijdige belangen.

 
 

Het DB gaat in gesprek met ZZP'ers. Maar de voorzitter heeft ook zijn bedenkingen en ziet 
liever de FKB terug als lid dan uitbreiding met ZZP'ers. Wanneer we meer leden hebben, 
kunnen de kosten per uitvaart naar beneden. 
ZZP'ers leven met het idee om zelf een vereniging voor hun belangen op te zetten. Samen 
ben je sterker. Vanuit het AB is er geen druk, zij hebben toestemming gegeven om ons te 
oriënteren. 

 
Drenthe vraagt zich af of de bestuurlijke inspanning hiervoor het wel waard is. Het DB kan 
zich beter bezighouden met andere dingen. De voorzitter wil graag weten wat dan andere 
dingen zijn. Alleen blijven schrappen geeft geen goed toekomstbeeld. Ook vraagt Drenthe 
zich af of de CAO wel nodig is. 
De voorzitter meldt dat dit besproken is in het AB. Nardus heeft binnen de CAO-
onderhandelingen een sterke positie. Alle drie werkgeversorganisaties hebben 33% van de 
stemmen. Dit heeft ook uitstraling op andere plekken. 

 
 
5. Begroting 2015 

 
De begroting 2015 is gebaseerd op eenzelfde beleid als 2014. De continuïteitsreserve is 
bedoeld om kleine fluctuaties op te vangen. Per jaar wordt er gekeken of er een toevoeging 
moet komen.  De exploitatie is de afgelopen jaren behoorlijk naar beneden gebracht. De 
Federatie Friesland pleit voor een stabiele contributie. Het voorstel is om deze voor 2015 
iets te verlagen, maar betekent dat dan dat deze volgend jaar weer wordt verhoogd? Het 
Nardusbestuur streeft ook naar een stabiele contributie. 
De Drentse Bond heeft de begroting intern besproken. Zij zien de noodzaak van de CAO 
niet in, dit is al eerder aangegeven en inmiddels binnen het AB van Nardus besproken. 
Gevraagd wordt of Nardus duidelijk aan kan geven waar de toegevoegde waarde zit. 
De Drentse Bond blijft kritisch op dit punt, zij gaan mee in deze begroting op voorwaarde dat 
de CAO in 2016 uit de begroting is. 
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De leden van de Federatie Groningen betalen niet per uitvaart, maar per lid. De afdracht 
aan Nardus wordt door de Federatie gedaan. Groningen blijft voorstander van een 
contributie per lid ook voor wat betreft de afdracht aan Nardus. 

 
Drenthe is altijd van mening dat zij geen medewerkers hebben die onder de CAO vallen, 
maar oproepkrachten vallen ook onder de CAO, aldus Evert Wulfsen en Leen van Loosen. 
Henk Wierbos meldt dat zij hun mensen boven CAO uitbetalen. Dit mag natuurlijk altijd. 

 
Het woord productpakket is al even gevallen en wat Drenthe betreft valt de CAO hier in de 
toekomst ook onder. Inhoudelijk hebben we allemaal met de CAO te maken, aldus de 
voorzitter. In het AB zullen we hier zeker nog over discussiëren. 

 
Limburg deelt mee dat de bij hun aangesloten verenigingen ook geen personeel in dienst 
hebben, maar zij pleiten wel voor solidariteit. 

 
Hierna wordt de begroting 2015 goedgekeurd met de toevoeging dat de Drentse Bond in 
2016 de CAO niet meer in de algemene begroting wil. 

 
6. Rondvraag en sluiting 

 
Bij de nieuwe opzet zijn de commissies AR en NAR opgeheven. Inhoudelijk liggen de 
functies bij de DB leden. Echter er is nog steeds een vacature voor een DB lid 
uitvaartfinanciering. Deze is nodig om de gedragscode uitvaarfinanciering van de grond te 
krijgen. Leen van Loosen geeft aan eventueel beide functies te kunnen vervullen. Henk 
Wierbos vertelt dat er binnen Drenthe wellicht een kandidaat is. Peter Buisman wil graag 
met deze persoon in gesprek. 

 
Uitvaartvereniging Woerden heeft nog een vraag over de BTW. Deze wordt buiten de 
vergadering besproken met Leen van Loosen en Albert Berends. 

 
Hierna sluit de voorzitter de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun inbreng. 

 
 
 
 



   CONCEPT  

Dalenk 7
a 

Tel. 055 505 13 16 Bank 12.88.99.794 
7371 DE LOENEN Fax 055 505 33 02 KvK nr. 08159466 
www.nardus.eu Email  info@nardus.eu   

6 

Nr. datum/stuk beschrijving toelichting verantwoordelijk status deadline 

1 28-jun 

voorstel anoniem stemmen  DB  

16-apr 

2 22-nov 

starten gedragscode 
uitvaartfinanciering 

 best. Lid moet worden uitgewerkt 

2e helft 2015 

3 22-nov 

begroting 2015 is 
goedgekeurd 

Drenthe wil in 2016 CAO 
uit begroting 

  

 

4 22-nov 

mogelijke kandidaat als DB 
lid in Drenthe 

 DB Peter wil graag met deze 
persoon in gesprek 

  


