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Verslag Algemene Vergadering 28 juni 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  

DLE Koedijk  X m.k. 

DLE Twisk   X  

L.B.V.   X 

DLE Schoorl   X m.k. 

Coop. Uitvaartver. Rijnmond  X  

DLE Rijnsburg  X   

J.R. de Jong  X m.k. 

   

   

  . 

   

Onstwedde Toehoorder  

 
   

1. Opening door de voorzitter, Peter Buisman 
Voorzitter, Peter Buisman, opent de algemene vergadering. Er ligt een simpele vergadering 
voor, het is een verantwoording van het oude jaar en statuten die moeten worden 
bekrachtigd, maar waar al eerder over is besloten. Daarnaast zullen bestuursverkiezingen 
plaatsvinden. 
Er zijn twee afwezigen: 
Bestuurslid Jan de Jong. Voor velen zal helder zijn waarom hij vandaag niet aanwezig is. 
Jan wil graag dat er objectief geoordeeld kan worden bij de stemming. 
Jelle Wesselius is kandidaat voor een bestuursfunctie als secretaris. Ook hij is vandaag niet 
aanwezig. Zijn CV is echter tijdig naar iedereen gezonden. 
Voor de statutenwijziging hebben we 2/3 aanwezigheid nodig. Daar voldoen we ruimschoots 
aan, aldus de voorzitter. Wanneer er gestemd gaat worden hebben we 75% meerderheid 
nodig. De statuten zijn nog niet helemaal rond, dit komt door opmerkingen van het Ministerie 
van SZW. Het is wel belangrijk om dat wat wel rond is vast te stellen, zodat we verder 
kunnen gaan. Hiermee is de vergadering geopend. 
 

2. Vaststellen agenda 
De toekomst van Nardus is van de agenda gehaald, conform het verzoek van het algemeen 
bestuur. Zij willen dit eerst bespreken met hun achterban. 
 

3. Ingekomen stukken/mededelingen 
Iedereen heeft de brief van de Drentse Bond toegestuurd gekregen, gedateerd mei 2014 en 
gericht aan de algemene vergadering. Deze brief is aan de orde geweest in de vergadering 
van het algemeen bestuur. De brief wordt nu niet inhoudelijk behandeld, maar meegenomen 
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in het voorstel over de toekomst van Nardus. Dit voorstel wordt in de novembervergadering 
voorgelegd aan de leden. De intentie van de brief wordt door de voorzitter van de Drentse 
Bond, Henk Dekker, nogmaals verwoord. Drenthe is voor een landelijke brancheorganisatie. 
Maar wel één waar de aangesloten leden van de Drentse Bond zich in herkennen. De 
Drentse Bond moet draagvlak hebben van de achterban om lid te blijven van Nardus. In 
principe hebben zij opgezegd met ingang van 2015, maar zouden het betreuren wanneer dit 
daadwerkelijk gaat gebeuren. Hiervoor is in januari gekozen omdat men niet wist wat er met 
de Friese Federatie ging gebeuren. Dat is nu duidelijk. Daarom is deze brief geschreven, 
om een laatste poging te doen om draagvlak te krijgen van de leden van de Drentse Bond. 
Deze brief is in overleg met de Friese Federatie en de Federatie Groningen tot stand 
gekomen. Deels is er draagvlak en deels is er verschil van inzicht. Belangrijk onderdeel van 
de brief is dat de specifieke kosten bij de verenigingen worden neergelegd waar dit mee te 
maken heeft. Als voorbeeld wordt genoemd de tijd en aandacht die Limburg momenteel 
krijgt in verband met de toetsing van bestuurders door DNB.   
Jo Simons, Limburg, reageert hierop dat zij in het verleden zelden of nooit op deze wijze 
gebruik hebben gemaakt van Nardus. Zij vormen een onderdeel van het geheel en hebben 
op dit moment meer aandacht nodig. Maar er zijn meer taken binnen Nardus. 
Leen van Loosen, DEL Urk, onderschrijft wat Jo Simons zegt. Nardus is een collectief. Hij 
ondersteunt dat het voorbeeld van Limburg geen goed voorbeeld is. 
Henk Dekker wil ermee aangeven dat het goed is dat men in dit geval terugvalt op de 
koepel.  
Peter Buisman vat samen dat de intentie is dat er in Nederland één sterke koepel is. Daarbij 
hoort een kostenplaatje.  
Wanneer we er samen uitkomen dan wil Drenthe toevoeging geven aan het Nardus bestuur.  
Besloten wordt dat deze brief onderdeel vormt van de plannen, die het AB gaat uitwerken 
en zo terugkomt in de november vergadering waar we het gaan hebben over de toekomst 
van Nardus. Waarbij duidelijk is dat het ene lid zegt dat we solidair zijn en de andere dat we 
kosten moeten splitsen. 
 

4. Verslag algemene vergadering 16-11-2013 
Er zijn geen schriftelijke reacties gekomen op het verslag. Hiermee wordt het verslag, zowel 
tekstueel als inhoudelijk goedgekeurd. 
 

5. Verantwoording 2013 

 Jaarverslag 2013 (t.k.n.) 

 Financieel verslag 2013 
In het verleden zijn er problemen geweest met de liquiditeit van Nardus. In de AV 
van november 2011 is afgesproken dat we in 5 jaar een continuïteitsreserve gingen 
opbouwen ter grootte van een exploitatie van 1 jaar. Het genoemde eigen vermogen 
zou ook als continuïteitsreserve kunnen worden beschouwd, maar er is voor het 
vormen van deze reserve een separaat AV besluit genomen dat we nu volgen aldus 
penningmeester, Albert Berends. 

 Verklaring van de kascommissie 
De kascontrole is op 31 mei j.l. uitgevoerd door Jo v.d. Sluijs, Limburg, en Wessel 
Volders, Groningen. Albert Berends, penningmeester, leest de opgestelde brief voor, 
waarin wordt voorgesteld het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde 
financiële beleid. 
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 Decharge van bestuur 
De vergadering gaat akkoord met het voorstel van de kascommissie en besluit de 
jaarstukken goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde 
beleid over 2013. 

 
 
 

6. Benoeming kascommissie 2015 
Jo van der Sluijs (Limburg) blijft nog een jaar aan. Anno Westra (Friese Federaties) is bereid 
zitting te nemen in de kascommissie 2015. Zij controleren dan de boeken over 2014. 

 
7. Statutenwijziging 

Alle leden hebben de statutenwijzigingen ontvangen. Het betreft besluiten die eerder zijn 
genomen, maar nog niet in de statuten zijn verwerkt. Ten behoeve van de cao-
onderhandelingen moesten de statuten ook worden aangepast. Nardus vertegenwoordigt 
hier de verenigingen die medewerkers in dienst hebben. En daarmee komt er een algemeen 
verbindende verklaring tot stand. Vertegenwoordiging aan de cao-tafel doen we al jaren, 
maar nu moet het Ministerie van SZW de statuten ten aanzien van dit punt goedkeuren. Het 
leek allemaal akkoord, totdat we onlangs bericht ontvingen dat zij opnieuw met een reactie 
zullen komen. Voorzitter, Peter Buisman, vraagt de vergadering de statuten te accorderen 
en dat het bestuur de vrijheid krijgt om de wijzigingen ten aanzien van de cao af te stemmen 
met de reactie van het Ministerie van SZW.  
Besluit: De vergadering stelt de nieuwe statuten vast en mandateert het bestuur om in 
samenwerking met het Ministerie van SZW dit deel aan te passen. 
 
A. Langenberg, DLE Woerden, heeft een vraag over de AVV. Mogen wij de 
uitvaartverzorgers meer betalen dan in de cao wordt aangegeven. Peter Buisman antwoordt 
hierop dat het een minimum cao is waar alle verenigingen met personeel zich aan dienen te 
houden. Maar men mag altijd meer doen dan in de cao staat vermeld. 
 

8. Bestuursverkiezing 
In de novembervergadering van 2013 is besloten om te gaan werken met een nieuwe 
structuur. Vanaf 2014 wordt er op deze wijze informeel al gewerkt. Dit betekent dat er een 
dagelijks bestuur (DB) is en een algemeen bestuur (AB). 
Het DB bestaat uit vijf personen die in functie worden gekozen. 
Het betreft: voorzitter, secretaris, penningmeester, lid uitvaartzorg, lid uitvaartfinanciering.  
Hiervoor zijn de volgende kandidaten: 
Peter Buisman, voorzitter 
Jelle Wesselius, secretaris 
Albert Berends, penningmeester 
Leen van Loosen, uitvaartzorg 
Jan de Jong, uitvaartfinanciering 
Het betreft vier herbenoemingen (soms in een andere functie) en één nieuwe kandidaat. 
De einddatum van de herkozen leden blijft zoals in het rooster van aftreden staat vermeld. 
Het huidige DB zou graag zien dat in het nieuwe beleid ook nieuwe bestuurders worden 
gekozen en benoemd. Daar staat het huidige DB voor open en wil ook graag dat dit gebeurt. 
Bij een nieuwe  toekomst van Nardus passen ook nieuwe bestuurders, aldus Peter 
Buisman. Het huidige DB staat open voor nieuwe gedachten. De leden kunnen altijd een 
tegenkandidaat stellen bij een herbenoeming. 



     

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   

4 

 
Vanuit de Friese Federatie is er bezwaar tegen de herbenoeming van Jan de Jong. Het 
bestuur van de Friese Federatie heeft Jan afgelopen dinsdag hierover geïnformeerd. Jetske 
van der Beek, voorzitter FF, krijgt hiervoor het woord.  
In maart 2014 is er een nieuw bestuur, bestaande uit zeven personen, aangetreden. Zij 
hebben de afgelopen periode de regio’s bezocht. Zij hebben de indruk dat de positie en 
beleidskeuze van het oude bestuur die van Nardus was. Jan de Jong heeft als voorzitter de 
leden niet altijd mee kunnen nemen in deze gedachte. Hierdoor is het voltallige bestuur van 
de FF vorig jaar opgestapt. Waar men met name een probleem mee heeft is de manier 
waarop Jan de Jong standpunten voor de bühne heeft gebracht. 
Het nieuwe bestuur heeft gekozen voor een andere insteek en ligt meer in de lijn van de 
brief van de Drentse Bond. Zij hebben er vertrouwen in en hebben daarom Jelle Wesselius 
als secretaris voorgedragen. De Friese Federatie wil zich inspannen om het 
veranderingsproces binnen Nardus handen en voeten te geven en zij willen dat Nardus 
weer herkenbaar wordt voor hun leden. Zij zien dat deze oppositie een probleem kan geven 
in de bedrijfsvoering van Nardus en zij hebben er geen probleem mee dat Jan de Jong 
wordt ingehuurd voor specifieke zaken, zoals cao-overleg.  
 
Na deze woorden wordt eerst de nieuwe kandidaat voorgesteld. Helaas kan Jelle Wesselius 
niet aanwezig zijn in deze vergadering om zich voor te stellen, maar iedereen heeft zijn CV 
ontvangen en kunnen lezen op de website. 
De heer Wesselius wordt per acclamatie benoemd. 
 
Op Jan de Jong wordt schriftelijk gestemd. Met 7100 stemmen voor en 9000 stemmen 
tegen en 100 stemmen onthouding heeft de meerderheid tegen Jan de Jong gestemd als 
kandidaat voor een DB functie. 
Peter Buisman gaat met Jan de Jong in gesprek over het voorstel om tegen een  
onkostenvergoeding voorlopig werkzaamheden te blijven doen met name als 
vertegenwoordiger aan de cao-tafel. De onderhandelingen hierover zijn momenteel in volle 
gang. 
 
Leen van Loosen betreurt het dat Nardus hiermee de deskundigheid van Jan de Jong kwijt 
raakt. Leen stelt zich wel beschikbaar voor DB lid uitvaartzorg. Leen van Loosen wordt door 
de vergadering per acclamatie herbenoemd. 
 
Albert Berends sluit zich aan bij de woorden van Leen van Loosen. Ook hij wordt bij 
acclamatie herbenoemd. 
 
Peter Buisman heeft een einddatum gesteld. Hij is een buitenstaander en als zodanig 
enkele jaren geleden binnengekomen. Het is hem niet in de koude kleren gaan zitten zoals 
men binnen Nardus met elkaar omgaat. Als hij doorgaat dan wil hij de lijn Samen Sterk 
voortzetten. Als elke beweging deze lijn volgt dan wil hij aanblijven. Gaat Nardus een 
andere kant op, dan stapt hij op. 
Na deze woorden wordt ook Peter Buisman bij acclamatie herkozen. 
 
Besloten wordt dat de leden in de toekomst voor het schriftelijk stemmen anoniem moeten 
kunnen  stemmen. Het DB zal hiervoor een procedure-voorstel doen. 
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9. Vermogensbeheer 
Besloten wordt eerst de vergadering af te maken. Na de vergadering wordt er informatie 
gegeven over de mogelijkheid bedragen te beleggen via Schretlen. Dit arrangement bestaat 
al enkele jaren. Echter hier wordt door maar enkele verengingen gebruik van gemaakt. Het 
is een goed verhaal, met een goed rendement. Om het arrangement voort te zetten hebben 
we meer deelnemers nodig. Medewerkers van Schretlen zullen uitleg geven en u vragen 
deze informatie ook in uw achterban te bespreken. Wanneer dit geen resultaat heeft, dan 
stopt Nardus met het collectief vermogensbeheer. 
 

10. Rondvraag 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 
 

11. Sluiting 
Voorzitter, Peter Buisman, dankt de aanwezigen voor hun inbreng, sluit de vergadering en 
wenst allen wel thuis. 

 
 
 
 
 
 


