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Winter, een drukke kerstperiode, veel sneeuw, de jaarwisseling, 

veel water, de start van een nieuw verenigingsjaar, de start van de 

2011-edities van het NARDUSblad .... 

Wij zien ook in dit nieuwe jaar weer uit naar uw kopij. Het komt 

nog vaak voor dat wij bv een uitnodiging ontvangen voor “iets bij-

zonders”. Dat bijzondere was absoluut vermeldenswaardig in ons 

blad, maar de vereniging verzuimde om de kopij in te zenden. 

Soms, als de datum nog enigszins verder weg ligt, wordt alsnog de 

uitnodiging geplaatst, maar het zou veel fijner zijn als wij tevoren 

gewoon een mooi artikel over en voor die vereniging kunnen plaat-

sen. 

Laat (weer) eens van u horen! 

In het jaar 2011 is ook het nieuwe vergaderschema voor het Nardus-

bestuur ingevoerd. Het aantal vergaderingen is teruggebracht naar 6 

tot max. 8 bestuursvergaderingen. In januari is er dan ook geen ver-

gadering geweest. 

(Vervolg op pagina 2) 

Van de bestuurstafel.. 
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Van de bestuurstafel.. 

Van de bestuurstafel is natuurlijk wel e.e.a. te melden. U vind het belangrijkste terug in deze nieuws-

brief. De collectieve verzekeringsmogelijkheid voor bestuurdersaansprakelijkheid, de mogelijkheid tot 

salarisadministratie via het collectief en het concept van het verslag van de ALV. 

Tot zover het nieuws van de bestuurstafel …. 

(Sjaak den Hollander, 11-01-2011). 

1. Opening door de voorzitter, de heer Fred Meeuwsse 

De heer Meeuwsse opent de vergadering met de volgende woorden: 

“Geachte vergadering, mede namens mijn medebestuurders heet ik u van harte welkom op onze algeme-

ne vergadering. Voor mij een gedenkwaardige vergadering. Na 28 jaar op landelijk niveau bestuurder te 

zijn geweest komt daar vandaag een einde aan. Na vandaag volg ik de ontwikkelingen in de luwte bij de 

Gelderse Bond. 

Gelukkig zijn wij er weer uitgekomen met de CAO voor het uitvaartwezen. Het verbaast mij altijd weer 

dat er zo weinig vragen en/of opmerkingen hierover komen. Schijnbaar doen wij het goed. 

Vandaag liggen er een aantal voorstellen op tafel die volgens mij Nardus weer een stapje in de goede 

richting geven. 

De Wft-commissie heeft haar handen vol aan Solvency II basic. Ook doet het mij goed dat er zich nog 

steeds nieuwe leden aanmelden, mede door de opleiding voor bestuurders die thans weer loopt. 

Gezien de tijdspanne voor vandaag wil ik het hier-

bij laten en wens u een goede vergadering toe.” 

2. Mededelingen 

Aanwezig zijn: 10 leden, vertegenwoordigd door 

32 personen. 

Afmeldingen zijn gekomen van DLE Rijnsburg, 

DLE Assen, DLE Emmen en DELU Hoogeveen. 

Evenals van de bestuursleden Leen van Loosen, Jan 

Beumer en Sjef van de Wiel. 

 

Conceptverslag  (10204) 
Algemene vergadering 6 november 2010 te Twello 
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3. Vaststellen verslag algemene vergadering 29 mei 2010 

Tekstueel: verslag financiële commissie.  

De commissie heeft een opmerking gemaakt over 

het bedrag dat nog moest worden ontvangen van 

Nuvema. (dit bedrag, zijnde € 10.000,00 (waarvan 

voor 2009 € 5.000,00 was afgeschreven), is inmid-

dels aan ons overgemaakt) . 

Het verslag wordt vastgesteld en getekend door 

voorzitter en secretaris. 

Naar aanleiding van: 

De heer Simons heeft begrepen dat er binnenkort 

een spreadsheet beschikbaar komt in verband met 

Solvency II basis. De heer Brink (vz. Wft-cie) heeft hiervan kennis genomen. 

4. Voorstel gedragscode 

De Gelderse Bond is blij dat het voorstel door het bestuur is overgenomen en dat er nu een voorstel ligt. 

Zij hebben de volgende opmerkingen: 

De uitvaartverzorger vervangen door: De uitvaartverzorger van een bij Nardus aangesloten uit-

vaartorganisatie 

Punt 11 vervangen door: een bij Nardus aangesloten uitvaartorganisatie is 24 uur per dag …… 

Punt 12 streeftijd 2 uur vervangen door “en na goed overleg met de nabestaanden dan wel op-

drachtgever”. 

Er ontstaat een discussie over de waarde van de gedragscode. Wordt dit dwingend opgelegd door Nar-

dus? Kan Nardus dit? Er zijn leden die verenigingen af zien haken wanneer het dwingend zou worden 

opgelegd. 

Besluit: De voorstellen van de Gelderse Bond wor-

den overgenomen. In de voorjaarsvergadering zal 

er een verder uitgewerkt voorstel liggen. 

5. Voorstel SKU of SGC 

Er ligt een voorstel om ons aan te sluiten bij De 

Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen. Naar 

aanleiding hiervan hebben wij de Stichting Geschil-

len Commissie op de hoogte gesteld van ons voor-

nemen en hebben zij contact met ons opgenomen.  

Nardus vindt het van belang dat er één organisatie 
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komt voor de totale uitvaartbranche. De kosten worden opgebracht door de aangesloten organisaties. Het 

bestuur vindt de kosten minder belangrijk dan wel het feit dat er één organisatie komt. Leden van Nar-

dus die het keurmerk hebben, hebben nu al te ma-

ken met de SKU. 

Afgelopen woensdag is er nog een gesprek geweest 

met de heren Nijgh en Moerkens van SGC en de 

heren Zuidema en Meeuwsse, evenals mevrouw 

Hammink namens Nardus. De Consumentenbond 

wil graag met SKU in contact komen waarbij de 

ombudsman de bemiddeling gaat doen en SGC de 

bindende uitspraak doet. Tot 2012 zijn wij nog ver-

bonden aan SGC.  

Er wordt uitleg gegeven over de werkwijze van bei-

de organisaties. De uitspraken van de SKU zijn te vinden op internet. Uitspraken van SGC zijn er nau-

welijks en worden in het NARDUSblad gepubliceerd. 

Groningen heeft bezwaar tegen uitspraken door één persoon. 

Johan Mast zit namens Nardus in de SGC. Binnen de SGC heeft niet iedereen verstand van de uitvaart-

branche. Dus het aantal personen hoeft geen garantie te zijn voor kwaliteit. 

Voorstel: Geef het bestuur de ruimte om de SGC op te zeggen en het komende jaar de ruimte om samen 

met SGC, Consumentenbond en SKU het voorstel verder te uit te werken en te streven naar één geschil-

lencommissie voor de uitvaartbranche. 

Besluit: De leden gaan akkoord met dit voorstel. Groningen is tegen het voorstel. 

6. Bestuursverkiezing. 

De heer Jan R. de Jong, vicevoorzitter neemt dit agendapunt over. 

De heer Fred Meeuwsse treedt af als voorzitter van 

Nardus. De heer De Jong vertelt nog even hoe de 

sollicitatieprocedure is gegaan. Al tijdens de alge-

mene vergadering in het voorjaar heeft de sollicita-

tie commissie de beoogde voorzitter de heer Peter 

Buisman voorgesteld. De vergadering heeft geen 

behoefte aan een stemming. Hiermee concludeert de 

heer De Jong dat de heer Peter Buisman wordt ge-

kozen als nieuwe voorzitter van Nardus.  

De heer Meeuwsse overhandigt de voorzittershamer 

aan de heer Buisman en wenst hem veel succes toe. 
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Hierna volgt een korte pauze. De heer De Jong opent de vergadering weer en geeft het woord aan de 

heer Peter Buisman. De heer Buisman is blij dat hij achter de tafel zit. Het was een lange weg om er te 

komen. In de diverse bladen heeft hij zich reeds 

voorgesteld. De heer Buisman heeft de afgelopen 

maanden meegedraaid in de bestuursvergaderingen 

en is daarmee al één van ons geworden. Hij dankt 

de vergadering voor zijn benoeming. 

7. Beleidsplan 2011 - 2013 

Het beleidsplan is uitgebreid met voorstellen en 

besluiten die cursief zijn gedrukt. De tendens zal 

zijn dat er in 2011 hard gewerkt gaat worden aan de 

voorstellen. Deze moeten in 2012-2013 worden 

uitgevoerd. 

1.3. en 3.2. laat een verschil zien in het aantal leden. Deze opmerking is niet correct. Men heeft niet goed 

geteld. Het aantal genoemde leden is beide keren 18. 

3.8. Op welke wijze wordt zichtbaar gemaakt dat men het keurmerk heeft of de gedragscode voert? Dit 

moet nog worden uitgewerkt. 

3.6. Thema tijdens een algemene vergadering is een prima zaak. Maar kijk naar het tijdstip waarop dit 

plaatsvindt. Bv. na de lunch op zaterdag blijven er weinig leden meer. 

Wanneer kunnen we inloggen op de website? Het is nog steeds niet geregeld. De heer Buisman streeft 

ernaar om dit nu zo snel mogelijk te regelen. 

3.6. Blijven we een dunne vereniging? Gaan we extra kennis opbouwen? Of blijven we amateuristisch 

werken? Dat heeft te maken met de lijn die we gaan uitzetten, aldus de heer Buisman. 

4.1.1. Binnen het bestuur is de afgelopen periode veel gesproken over de diverse statutaire commissies. 

Het bestuur stelt een opdracht samen, die goed wordt omgeschreven. Ook wordt een duidelijke taakom-

schrijving opgesteld en men is verplicht terug te 

rapporteren. Elke commissie heeft een bestuurslid 

als aanspreekpunt 

Nardus heeft op dit moment nog niet helder waar 

zij over enkele jaren wil staan. We moeten werken 

aan zichtbaarheid, we zijn best een grote partij in 

de markt. Een aantal voorstellen in het beleidsplan 

zijn gericht op de zichtbaarheid van Nardus bij het 

publiek. 

Er zijn nogal wat commissies binnen Nardus, aldus 

de heer Mast (Drentse Bond). Het toenmalige 
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LSUW bestuur heeft afspraken gemaakt met het Ministerie van Financiën. Het toezicht op de oud 

LSUW-verenigingen moet nu worden gedaan door Nardus. Er is maar één taak: waken voor de financië-

le goedheid van de aangesloten verenigingen. 

Drenthe stelt voor dat er vanuit de diverse commis-

sies één commissie wordt samengesteld die strakke 

regels samenstelt, welke niet vrijblijvend zijn. Het 

bestuur neemt deze suggestie mee.  

Hierop aansluitend verzoekt de Drentse Bond dat 

wanneer een commissielid wordt benaderd door 

Nardus (ook op persoonlijke titel) de overkoepelen-

de organisatie hiervan in kennis wordt gesteld. Zij 

willen graag dat benoeming van een persoon in een 

commissie in overleg plaatsvindt. De heer Buisman 

meldt dat het bestuur zich nadrukkelijker met de bemensing van de commissies zal gaan bezig houden. 

4. Bestuur De voorzitter hoeft niet altijd van buiten de vergadering te komen. Deze cursieve regel laten 

vervallen. 

De vergadering kan zich verder vinden in de in het beleidsplan uitgezette lijnen. 

Het bestuur heeft met ingang van deze vergadering besloten ook bestuurders van verenigingen aangeslo-

ten bij Bonden of Federaties toe te laten als toehoorder. Het bestuur wil alsnog de goedkeuring van de 

vergadering. De vergadering gaat akkoord en het besluit wordt aangenomen. 

8. Begroting 2011. 

De heer Albert Berends zal de vragen beantwoorden ten aanzien van de begroting 2011. 

Punt 4 bij de toelichting 

De facturering van Actwell gaat via Nardus. Deze stuurt het door naar de Federatie en vervolgens de 

vereniging. De heer Voois van Actwell heeft hierdoor één aanspreekpunt. 

Kosten SKU. 2011 nog SGC dus SKU nog niet van 

toepassing. 

De vergadering zou het prettig vinden wanneer in 

het overzicht de gegevens tot en met het derde 

kwartaal van het lopende jaar worden opgenomen, 

evenals de verwachte baten/kosten over het gehele 

lopende jaar. De heer Berends neemt dit mee. 

De heer Knijn zou graag een overzicht erbij hebben 

van de opgaven van het aantal overleden leden. 

Men moet er nu maar op vertrouwen dat het juist is 

uitgevoerd. Dit wordt meegenomen. 
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Besluit: de begroting wordt vastgesteld. In het vervolg worden 3 kwartalen van het huidige jaar als refe-

rentie in de begroting gepresenteerd. Aandacht wordt gegeven aan de opgave van de overleden leden. 

9. Stand van zaken financiële commissie. 

Het bestuur legt dit voorstel neutraal voor aan deze 

vergadering. 

De heer Sjaak den Hollander neemt dit over. 

De heer Peter Knijn is bij de diverse bijeenkomsten 

geweest. Wat niet terugkomt in het stuk is het zoe-

ken naar andere inkomsten. Bv. advertenties in het 

NARDUSblad. (hiervan wordt wel melding ge-

maakt in het beleidsplan 5.1.2.) 

De heer Johan Mast heeft exercities gedaan in bere-

keningen. Hij moest constateren dat er behoorlijke verschillen waren. Aan de hand van leden en sterfte-

percentage. Zijn vraag is hoe betrouwbaar zijn cijfers? 

Vanmorgen was er ook al even discussie over Bond/Federaties, aldus Jan de Haan. We zouden deze 

moeten laten vervallen en overgaan tot regio‟s. 

Op de website willen we vooralsnog geen advertenties plaatsen, dit is een bestuursbesluit, aldus de heer 

Den Hollander. Adverteerders in het NARDUSblad mogen niet in strijd zijn met het beleid van Nardus. 

Ziet het bestuur ook andere mogelijkheden om andere gelden binnen te krijgen die inkomsten genere-

ren? vraagt De heer Brink.  De heer Buisman: de begroting is krap. Om dat mogelijk te maken moet er 

eerst een principiële discussie worden gevoerd. 

6a. was uitgesloten, maar inmiddels is besloten dat in het NARDUSblad adverteerders kunnen worden 

opgenomen. 

De heer Rob de Jong waarschuwt ervoor dat gelden die niet structureel zijn niet moeten zorgen voor een 

sluitende begroting. Het bestuur is zich hiervan goed bewust en wil de begroting sluitend hebben met 

inkomsten van haar leden. 

De heer Sjaak den Hollander zal de voorgestelde 

controlemogelijkheden ter harte nemen. Nu ontvan-

gen we cijfers op basis van vertrouwen. 

Het voorstel is gemaakt naar aanleiding van de op-

dracht uit de vorige algemene vergadering. Uitge-

voerd door nagenoeg dezelfde personen die ook het 

eerste voorstel hebben gemaakt. Alle penningmees-

ters van de leden van Nardus zijn uitgenodigd om 

mee te denken. Hieraan is nauwelijks gehoor gege-

ven. Van de rechtstreeks aangesloten leden was 
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geen enkele penningmeester aanwezig (of plaatsvervanger). De uitvaartorganisatieverbanden waren wel 

goed vertegenwoordigd. 

De basis is dat rechtstreekse leden van Nardus een 

toeslag gaan betalen. Dit zal ingaan in 2012. 

Jelsumerhof en Urk willen een betere onderbou-

wing. 

Stemming:  

Jelsumerhof, Urk en Drachten zijn tegen dit voor-

stel. Friesland stelt voor om dit aan te houden. De 

heer Peter Knijn is van mening dat, volgens af-

spraak, nu gestemd moet worden. 

De overige leden zijn voor het voorstel, waarmee 

dit stuk wordt aangenomen. 

10. Rondvraag. 

Vorig jaar was er een rooster van aftreden, aldus de heer Mast. Dit werd toen door de heer De 

Haan van tafel geveegd. Het zou statutair niet kunnen, zoals het rooster er lag. Toegezegd wordt 

dat het rooster volgend jaar op de agenda komt. 

De heer Simons zou graag zien dat er eens per jaar een verslag komt van de commissieactiviteiten. 

Verslagen komen in het NARDUSblad en in het jaarverslag, aldus de heer Buisman. 

11. Sluiting. 

Om iets voor twaalf uur kan de voorzitter, de heer Peter Buisman, deze vergadering sluiten. Hij dankt de 

aanwezigen voor hun inbreng en nodigt hen uit voor een goede lunch. 

Bestuurdersaansprakelijkheid (11001) 

In samenspraak met EQ Financiële Diensten zijn er al een aantal op maat gemaakte producten ontwik-

keld voor NARDUS leden. Zo is er een product voor de pensioenen van uw werknemers, voor de sala-

risadministratie en er is een pakket voor ziekte, arbeidsongeschiktheid (WIA, WGA en IVA), arbo-

dienstverlening en ongevallen ,die u alle zorgen uit handen kan nemen. En nu is er speciaal voor NAR-

DUS leden een Bestuurders en Commissarissen aansprakelijkheidsverzekering (BCA) samengesteld in 

samenwerking met verzekeraar Chartis.  

We stelden de heer L.J. Pijnappel eigenaar van EQ Financiële diensten BV een aantal vragen over deze 

verzekering. 
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Wat is bestuurdersaansprakelijkheid? 

Als u bestuurder bent bij een uitvaartvereniging, gaan uw gedachten vooral uit naar de wijze waarop u 

deze functie goed gaat vervullen. Uiteraard zult U niet meteen stilstaan bij de mogelijke aansprakelijk-

heid die u loopt. In principe is de vereniging aansprakelijk voor bijvoorbeeld de schulden die worden 

gemaakt. Toch kan het voorkomen dat u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld. Een aan-

sprakelijkheidsstelling heeft veelal te maken hebben met het niet behoorlijk vervullen van uw taak als 

bestuurder (onbehoorlijk bestuur). 

Wanneer ben is als bestuurslid persoonlijk aansprakelijk? 

Voor bestuurstaken geldt een collectieve verantwoordelijkheid en voor alle bestuurders een hoofdelijke 

aansprakelijkheid. Dat betekent dat u als individuele bestuurder persoonlijk aansprakelijk kunt worden 

gesteld voor de volledige schade die voortvloeit uit fouten van uzelf of uw medebestuurders.  

Bestuurders en commissarissen hebben te maken met: Interne aansprakelijkheid (Indien u als bestuurder 

of commissaris tekortschiet in de vervulling van uw taak, kan de vereniging uzelf aansprakelijk stellen) 

en Externe aansprakelijkheid (bijvoorbeeld indien u onzorgvuldig handelt naar derden, zoals crediteuren, 

de fiscus en (ex)werknemers, kunt u door hen aansprakelijk worden gesteld. 

Van wie kan er een claim komen? 

Een claim kan uit verscheidene hoeken komen. U kunt dan denken aan: 

aandeelhouders, klanten, belangenorganisaties, banken, leveranciers, de fiscus, overnamepartners, cura-

toren, (ex) werknemers, crediteuren. Faillissement is nog steeds de meest voorkomende reden voor een 

mogelijke claim. 

Welke situaties kunnen leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid van een bestuurder? 

Hieronder worden enkele situaties genoemd die kunnen leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid van 

bestuurders. Het spreekt voor zich dat het afhankelijk is van de specifieke claim of er dekking is op de 

verzekering. Bijvoorbeeld: Het nalaten een boekhouding bij te houden of het niet of te laat opmaken van 

de jaarrekening. Of als er bij belangrijke beslissingen met financiële consequenties geen gedegen voor-

bereiding is geweest of bij een vermoedelijk faillissement toch verplichtingen aangaan. 

Het selectief betalen van crediteuren in geval van betalingsonmacht. Het verwaarlozen van tegenstrijdige 

belangen van een bestuurder. Het niet of niet op tijd informeren van de leden over belangrijke ontwikke-

lingen Het is strijd handelen met het doel van uitvaartvereniging. 

Als bestuurders verplichtingen aangaan waarvan al bekend is of bekend behoord te zijn dat de vereni-

ging ze niet kan nakomen. En ook persoonlijke verrijking. 

Is er bij een schade sprake van grote financiële schade? 

Een aansprakelijkheidsclaim kan al snel flink in de papieren lopen. Maar ook als een claim door de rech-

ter wordt afgewezen, brengt deze hoge juridische kosten met zich mee. Bent u als bestuurder onverze-

kerd, dan draait u persoonlijk op voor eventuele schadeclaims en/of hoge advocaatkosten. 

Dit gaat ten koste van uw privé vermogen. 
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Kunt u wat voorbeelden van praktijkgevallen geven? 

Als bestuurder kun je van binnen of buiten de vereniging worden aangesproken. 

Bijvoorbeeld: 

Een vereniging is van plan om een deel van de nieuwe accommodatie te verhuren aan een derde. 

Afgesproken wordt dat er voor rekening van de huurder enkele extra voorzieningen zullen worden 

aangebracht in de te verhuren ruimte. De vereniging geeft hiervoor een opdracht aan de aannemer. 

Uiteindelijk ziet de derde af van de huur van de ruimte. De afspraken tussen de vereniging en de 

derde blijken niet op schrift te staan. De vereniging zit met een hoge rekening van de aannemer. 

De leden kunnen het bestuur aanspreken.  

De penningmeester vergeet een brandverzekering af te sluiten voor het verenigingsgebouw. Het 

gebouw brand volledig af en er wordt niets uitgekeerd. Ook hier is sprake van een onbehoorlijke 

taakvervulling als gevolg waarvan de vereniging schade lijdt.  

Een bestuurder maakt afspraken met een leverancier zonder hiertoe alleen bevoegd te zijn. De zaak 

moet worden teruggedraaid maar de leverancier legt een claim neer.  

Het bestuur gaat ertoe over om zeer risicovol te beleggen met gelden van de vereniging en het gaat 

mis. De bestuurders kunnen worden aangesproken door de leden. 

Biedt mijn particuliere aansprakelijkheidverzekering of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van 

de uitvaartvereniging dan geen bescherming? 

Nee, deze bieden geen dekking voor een schade die het gevolg is van het (dis)functioneren als bestuur-

der. Deze verzekeringen dekken alleen aanspraken voor materiële en personenschade. Vermogensschade 

is niet gedekt (uitgesloten) op deze verzekeringen. 

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering biedt hiervoor wel dekking. 

Waarvoor geeft deze verzekering dekking?  

De dekking van de verzekering bestaat uit twee elementen: 

de kosten van verweer 

de uiteindelijke schadevergoeding 

De aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen geeft dekking voor claims inge-

steld tegen een bestuurder en/of commissaris.  

De verzekering biedt bescherming tegen verschillende vormen van aansprakelijkheid. Er geldt een dek-

king in het geval de vereniging niet in staat is, of niet bereid is, om de bestuurder en/of commissaris die 

wordt aangeklaagd, schadeloos te stellen. Indien de vereniging wel besluit om bescherming te bieden 

middels vrijtekening of vrijwaring, dan zal een mogelijke claim terecht komen bij de vereniging. Ook in 

dit geval zal de verzekering dekking bieden. 

Wie zijn allemaal verzekerd met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering? 

o.a. verzekerd zijn: 

Alle bestuurders en commissarissen  



Samenwerkende uitvaartorganisaties 

14-01-2011 Digitale nieuwsbrief Pagina 11 

Medebeleidsbepalers 

Personen die daden van bestuur verrichten maar niet formeel en statutair als bestuurder zijn be-

noemd. 

Wat dekt de verzekering niet? 

Uitgesloten zijn onder andere aanspraken tegen bestuurders die opzettelijk onrechtmatig of malafide 

handelen en ook schade die gedekt is op de reguliere bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en schade 

voortvloeiend uit bekende feiten en eerdere claims is geen dekking. 

Welke voordelen biedt deze verzekering? 

Hier volgen enkele speerpunten uit onze ruim opgezette voorwaarden: 

Doorlopende polis 

Wereldwijde dekking 

Inloopdekking 

Gratis 12 maanden uitloop indien de polis niet wordt voortgezet door verzekeringnemer of verze-

keraar 

Automatische dekking nieuw opgerichte dochtermaatschappijen 

Ruime definitie bestuurder/commissaris 

Dekking voor de oprichter van het bedrijf 

Geen uitsluiting voor claims tussen verzekerden onderling 

Vergoeding van advocatenkosten middels voorschotten 

Vergoeding van onderzoekskosten, rehabilitatiekosten en civiele boetes  

Wat is de premie en wat is het verzekerd bedrag? 

Omzet € 0 – € 25 mln 

Wordt U gelijk geaccepteerd voor deze verzekering?  

Meestal wel maar onder andere uitvaartverenigingen welke korter bestaan dan 2 jaar, verenigingen die 

schade hebben gehad, hebben lopen of verwachten, maar verenigingen die een negatief eigen vermogen 

hebben, dienen de aanvraag eerst voor te leggen aan Chartis. 

Levert een negatief eigenvermogen dan een afwijzing op? 

Nee, dat is zeker niet het geval. Chartis zal de financiële cijfers bestuderen en als de vereniging „gezond‟ 

is zullen ze deze veelal accepteren. 

 

verzekerd Bedrag Premie Nardus Leden 

€ 150.000,-- € 250,-- 

€ 250.000,-- € 320,-- 

€ 500.000,-- € 400,-- 

Ander verzekerd bedrag € op aanvraag 
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Hoe kan ik de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering aanvragen? 

Bij interesse ontvangen wij graag een door kandidaat verzekeringnemer ingevuld Chartis aanvraagfor-

mulier, (zie bijlage pagina 17 en 18), dat u per post kunt versturen naar: 

EQ Financiële diensten BV Postbus 130 7390 AC TWELLO. 

Meer informatie 

Stuur een mailtje naar EQ Financiële Diensten (assurantie@NARDUS.eu)  

Ook voor vragen, opmerkingen of andere zaken kunt u hier terecht. 

contactpersonen zijn de heer drs. L.J. Pijnappel rpa of M.J. Oosterman, 

beide te bereiken via 0571-279120. 

Bestuurdersaansprakelijkheid: verzekeren of niet? 

Het is verstandig om regelmatig de verzekeringsportefeuille van de uitvaartvereniging door te lopen. 

Daarmee kan de vereniging onaangename verrassingen voorkomen. Een aansprakelijkheidsverzekering 

is in ieder geval voor elke vereniging een must. Is het ook noodzakelijk om deze bestuurdersaansprake-

lijkheidsverzekering af te sluiten? Voor de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering wordt veel reclame 

gemaakt. De risico‟s die een bestuurder van een vereniging loopt zouden aanzienlijk zijn en het zou zeer 

onverstandig zijn om geen bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. De premie voor deze 

verzekering bedraagt meestal een paar honderd euro per jaar. De afgelopen jaren is er een tendens waar 

te nemen dat bestuurdersaansprakelijkheid steeds sneller wordt aangenomen. Hierdoor heeft bestuur-

dersaansprakelijkheid ook in Nederland een vlucht genomen. Als gevolg hiervan is een aansprakelijk-

heidsverzekering voor bestuurders en commissarissen voor ondernemers, stichtingen en verenigingen 

thans steeds meer noodzaak. Niet alleen groeit het aantal claims tegen bestuurders en commissarissen 

van bedrijven, maar wat vooral opvalt, is dat steeds hogere schadevergoedingen worden verlangd én 

door de rechter worden toegewezen.  

Uitvaartvereniging Zwaagwesteinde viert eeuwfeest 

met woudse humor 

DE WESTEREEN – “By it foarbygean fan de lykwein gongen jo froeger achter hûs stean. It griisde jo 

oan. No steane de minsken by de wei”. Hiermee typeerde conferencier Taeke van der Meer zaterdag 

raak hoe ingrijpend de maatschappij is veranderd voor wat een begrafenis betreft. Hij nam op die manier 

in Old Dutch tegelijkertijd de historie in vogelvlucht door van de 100-jarige Uitvaartvereniging Zwaag-

westeinde. 
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Het huidige bestuur: F. van der Meer (voorzitter), G. van der Molen 

(secretaris), A. van Leijen (penningmeester), Y. Bekkema, A. Bosma, J.Y. 

Wielenga en J. de Boer. 

(Tekst en foto’s: Jelle Raap) 

“It is kostber dat der in feriening is”, 

aldus Van der Meer. “Jo binne net 

oerlevere oan de kommersje. De ge-

dachte dy‟t mei jo praat en tinkt: wat 

kin ik deroan fertsjinje, dy is der 

net”‟. Een begrafenis behoeft volgens 

hem ook niet triest te zijn. “Yn it lib-

ben der‟t wy mei elkoar wat yn oms-

karrelje, komt de tiid dochs in kear 

foar elkenien”. Passend bij de stijl 

van de vereniging stelde hij dat ook 

de keus voor een dure doodskist niet 

direct een noodzaak is. “Jo kinne wol 

in djoere kiste keapje, mar wa seit dat 

jo deryn komme?” Hij liet vanuit een 

benadering met een vleugje woudse 

humor ook de aloude praktijken van-

uit het nabuurschap de revu passeren. “Froeger waard der foar it ferfier in boerewein regele. Der kypte ek 

wolris ien ôf. Ja, sa wie dat doe”. Na zijn speciale gelegenheidsspeech voerde hij tot vermaak van de aan-

wezigen een nieuw typetje met een gemotoriseerde rollator op. Als vrouw verkleed droeg hij hierbij ver-

lichte valbeschermers voor de knieën. 

Ook door een expositie van oude dorpsfoto‟s vanuit de oudheidkamer konden de aanwezigen de ontwik-

kelingen op specifiek uitvaartgebied goed volgen. Daarnaast waren er een aantal standhouders aanwezig 

met informatie op het terrein van bijvoorbeeld lijkkisten en gedenk- en grafstenen. Op het parkeerterrein 

stonden een grijskleurige en een witte lijkwagen om een indruk te geven van het vervoer in de huidige 

tijd. Alle aanwezigen ontvingen een nieuwe folder van de vereniging met een korte uitleg over de histo-

rie en de voordelen van het lidmaatschap. De layout hiervoor werd verzorgd door Lutske de Boer (19) 

die samen met Jacob de Boer (13) ook zorg droeg voor de verspreiding ervan. Bij de vereniging zijn op 

dit moment  bijna 2.800 leden aangesloten. Grote bijzonderheid bij het 75-jarig bestaan vormde indertijd 

het 75-jarig lidmaatschap van Jurjen van der Meer. De toenmalige bewoner van zorgcentrum Brugche-

lencamp trad direct toe als lid, omdat zijn vader Durk Annes al in 1906 was komen te overlijden. Door 

deze situatie werd hij al op jonge leeftijd kostwinner en in die tijd werd je dan geacht op alle terreinen je 

verantwoordelijkheid te kennen en te nemen. 

“Wy soene bêst wol in personielsferiening hawwe kinne”, constateerde uitvaartverzorger Bart Noordhuis 

over de grootte van de organisatie. Het bestuur kan te allen tijde een beroep doen op in totaal zeventien 

medewerkers: bode, verzorgsters oftewel in het Fries „ôflizzers‟, dragers en uitvaartverzorgers. Namens 



Sneek 15 december 2010 – Mevrouw S(joukje) de Boer-Van der Goot heeft vanmorgen de eerste 

paal geheid voor het nieuwe uitvaartcentrum annex crematorium in het uitbreidingsplan Harinx-

maland in Sneek. In december volgend jaar wil uitvaartverzorging J.Æ. de Boer en Zn. al haar ac-

tiviteiten in de nieuwbouw concentreren. 

Eerste paal nieuw uitvaartcentrum annex crematorium 

uitvaartverzorging J.Æ. de Boer en Zn. 

Momenteel is De Boer en Zn. op twee plaatsen in 

Sneek gevestigd: het kantoor en de garages aan het 

Hoogend bij de historische Waterpoort en het uit-

vaartcentrum aan de Worp Tjaardastraat. Aan deze 

dislocaties komt straks een eind. 

In de nieuwbouw, naar een ontwerp van de Sneker 

architect Sieds de Jong, zijn een aula, een cremato-

rium (in samenwerking met Yarden), kantoorruim-

tes, garage en facilitaire ruimten opgenomen. Het 

is een miljoenen investering voor De Boer en Zn. 

Het crematorium is het vierde in Friesland en de 

eerste in de Zuidwesthoek. Volgens de initiatiefne-

mers Alex en Bas de Boer, zonen van de bekende, 

maar helaas overleden, Sneker uitvaartondernemer 

Jan Æbe de Boer, is er behoefte aan dergelijke 

voorziening. 

“Uit de statistieken blijkt dat het aantal crematies 

in dit gebied constant is. Bovendien willen wij dat 

men bij ons de tijd heeft. Men komt door de voor-

deur binnen en gaat door de voordeur weer naar 

buiten, zonder opgejaagd te worden.” 

Bron: Sneeker Nieuwsblad 15-12, Sjaak.  

Mevrouw S. de Boer-Van der Goot heit de eerste paal 

terwijl rechts op de voorgrond Alex en Bas de Boer toe-

kijken. (Foto Henk Doevendans) 
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en vanuit deze groep direct betrokkenen liet hij als jubileumcadeau droogbloempakketten voor de op-

baarkamers overhandigen. “Der stiet no niks”. Het bestuur ontving van hen bovendien een envelop met 

inhoud. De samenwerkende uitvaartorganisaties Nardus verblijdde het bestuur met een zogeheten fune-

rale lexicon. Hierin worden de ontwikkelingen op uitvaartterrein beschreven. Het boek kan tevens dienst 

doen als naslagwerk over hele specifieke onderwerpen waarover het bestuur of leden zich breder willen 

laten informeren. Albert Berends, deskundig op het gebied van identiteit en kadervorming van Nardus, 

kwam speciaal voor deze gelegenheid vanuit De Loenen naar De Westereen. Hij ontving ook een cadeau 

retour. Taeke van der Meer beloofde hem „even lâns te kommen‟ om nader tekst en uitleg te geven over 

zijn woudfriese speech die zich moeilijk letterlijk laat vertalen in vlekkeloos Nederlands. 
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De salarisadministratie blijft altijd een lastige en tijdrovende klus. 

Naast de variabele mutaties zijn er heel veel zaken om bij te houden en rekening mee te houden. Denk 

o.a. maar aan de jaarlijkse premie-aanpassingen van het UWV, de loonbelastingtabellen van de belas-

tingdienst, de wettelijke aanpassingen en de juiste uitvoering van de van toepassing zijnde cao. Derhalve 

besluiten veel bedrijven deze lastige en tijdrovende klus uit te besteden aan een extern salarisbureau. 

Nardus heeft een partij gevonden die de salarisadministratie voor de leden tegen onderstaande tarieven 

kan verrichten. Deze partij is EQ Administraties. 

Onderstaand de kosten per medewerker per 2011 (excl. Btw). 

De prijs voor fulltimers en parttimers is gelijk. Indien er in een maand geen mutaties zijn worden er ook 

geen kosten voor deze medewerker(s) in rekening gebracht. U betaald dus per medewerker per salaris-

specificatie. 

Collectieve salarisadministratie (10202) 

1 medewerker € 160,00 

2 t/m 4 medewerkers € 128,00 

Vanaf de 5e medewerker €   96,00 

Voorbeeld Per jaar Per maand 

1 medewerker € 160,00 € 13,33 

2 medewerkers € 288,00 € 24,00 

3 medewerkers € 416,00 € 34,67 

4 medewerkers € 544,00 € 45,33 

5 medewerkers € 640,00 € 53,33 

6 medewerkers € 736,00 € 61,33 

7 medewerkers € 832,00 € 69,33 

Het salaris wordt volgens de CAO voor de uitvaartzorg berekend. 

Periodiek dient u de variabele mutaties op te geven voor de 15e van de maand. Uiterlijk de 25e van de 

maand ontvangt u de salarisgegevens van de desbetreffende maand retour. Afhankelijk van uw wensen 

worden deze gegevens op maat aangeleverd. Uw bedrijfslogo kan op de specificaties worden afgedrukt, 

de loonjournaalpost kan worden ingericht volgens uw eigen rekeningschema en het betaalbestand kan zo 

worden aangeleverd dat deze direct is in te lezen in uw banksysteem. De loonaangifte zal altijd tijdig 

worden verzonden door EQ Administraties, de betaling dient u zelf tijdig te verrichten. 

Alles kan per mail worden aangeleverd door de klant en kan door EQ per mail worden teruggekoppeld 

naar de klant. Per post is natuurlijk ook mogelijk. 

Het e-mail adres is: assurantie@nardus.eu 

Het postadres is: EQ administraties, Postbus 130, 7390 AC Twello 

Contactpersoon: René Berendsen 

mailto:assurantie@nardus.eu
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Agenda  

03-02-2011 Bestuursvergadering 

03-03-2011 Bestuursvergadering 

Medio maart 2011 BESTUURDERSBIJEENKOMST 

07-04-2011 Bestuursvergadering 

05-05-2011 Bestuursvergadering 

09-06-2011 Bestuursvergadering 

04-06-2011 Algemene Vergadering te Twello 

01-09-2011 Bestuursvergadering 

06-10-2011 Bestuursvergadering 

05-11-2010 Algemene Vergadering te Twello 

01-12-2011 Bestuursvergadering 

Exact zestien jaar verbonden aan vereniging 

D.E.L.-voorzitter verrast met oorkonde 

Exact zestien jaar verbonden aan vereniging 

Als je nietsvermoedend naar een vergadering van 

je eigen vereniging gaat en je loopt daar ten eerste 

al de fotograaf van de krant tegen het lijf en daarna 

staat er plots „een mannetje‟ dat je helemaal niet 

kent, gaat er wel een lichtje branden. Het gebeurde 

begrafenisvereniging Draagt Elkanders Lasten-

voorzitter Jacob van Veldhuisen vorige week. 

Op woensdag 15 december 2010 was het namelijk 

exact zestien jaar geleden dat Van Veldhuisen zijn 

naam aan de vereniging verbond. En in april vol-

gend jaar neemt de D.E.L.-man in hart en nieren 

dan toch echt afscheid. Voor Leen van Loosen was 

dat reden genoeg om een verrassing voor de voor-

zitter te plannen. “En bewust ook een verrassing te 

houden voor de rest van het bestuur,” zegt Van 

Loosen.  

En een verrassing was het zeker. Jacob van Veld-

huisen (rechts op de foto) kreeg uit handen van 

Sjef van de Wiel -‟t bewuste mannetje- een oor-

konde van Nardus uitgereikt. Nardus is de over-

koepelende belangenbehartiger van uitvaartorgani-

saties waar D.E.L. lid van is. 

woensdag, 22 december 2010 



 

 
Aansprakelijkheidsverzekering 

voor Bestuurders & Toezichthouders 

 

voor leden van Nardus 
 
 
Gegevens Verzekeringnemer 

 

1. Naam van de rechtspersoon:   
 

2. Adres van hoofdvestiging:   
 
  
 

3. Activiteiten:   
 

  
 
4. Datum van oprichting:   
 
5. Is de rechtspersoon alleen werkzaam in de non-profit sector:  � Ja     � Nee 

 
 
Financiële Gegevens 

 

6. Gaarne opgave van de volgende informatie met betrekking tot de rechtspersoon en al haar 
dochtermaatschappijen (geconsolideerd): 

 Jaar: 20.. Jaar: 20.. 

 - Baten:     
 
 - Lasten:      
 
 - Balanstotaal:     
 
 - Vlottende Activa:     
 
 - Kortlopende Schulden:      
 
 - Eigen Vermogen:     
 
 
Claims Informatie 

 

7. Is er ooit een claim ingesteld tegen, of een aansprakelijkheidsstelling geweest van, een bestuurder 
of toezichthouder van de rechtspersoon en/of haar dochtermaatschappijen? Of is de rechtspersoon 
(na onderzoek binnen de rechtspersoon en haar dochtermaatschappijen) zich bewust van een 
omstandigheid welke mogelijkerwijs aanleiding zou kunnen geven tot een claim tegen één van de 
bestuurders en/of toezichthouders van de rechtspersoon en/of haar dochtermaatschappijen? 

 
� Ja     � Nee      (indien "JA" - details) 

 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 



 

Algemene Gegevens 

 
8. Gewenste limieten: 
 

 � € 150.000,--                 � € 250.000,--                   � € 500.000,--        � ander bedrag: € ______ 

 

 

9. Gewenste ingangsdatum: __________________________________________________________ 

 

 

Verklaring 

 

Ondergetekende, zelfstandig en alleen bevoegd zijnde voor de rechtspersoon te tekenen en deze te 
binden, verklaart de vorenstaande vragen volledig naar waarheid te hebben beantwoord en geen voor 
de acceptatie van deze verzekering belangrijke aspecten te hebben verzwegen of niet geheel juist te 
hebben voorgesteld. Met een belangrijk aspect wordt een aspect bedoeld dat de beoordeling of 
acceptatie van dit risico zal beïnvloeden. 
 
Ondergetekende gaat ermee akkoord dat dit ingevulde vragenformulier, inclusief alle verklaringen en 
bijlagen als basis dienen van de verzekering en derhalve onderdeel zullen uitmaken van de 
verzekeringsovereenkomst. 
 
Ondergetekende zegt hierbij toe de verzekeraar op de hoogte te stellen van iedere wezenlijke 
verandering in de in dit aanvraagformulier vermelde gegevens, of deze nu voor of na de afsluiting van 
de verzekeringsovereenkomst plaatsvindt. 
 
Ondergetekende verklaart dat de verstrekte cijfers een juiste en waarachtige weergave betreffen van de 
situatie binnen de bovengenoemde rechtspersoon. 

ONDERTEKENING VAN DIT AANVRAAGFORMULIER VERPLICHT DE RECHTSPERSOON NIET 
OM DE VERZEKERINGSOVEREENKOMST AAN TE GAAN. 
 
 
 
 
 
Handtekening:            
 
 
Naam: _____________________________ Titel: ___________________________________________ 
 
 
Datum: _________________ Plaats:   
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Bestuur per 11 november 2010 
 

Naam : Peter Buisman 

Functie  : voorzitter 

Telefoon : 010 45 61 000 

Mobiel nummer : 06-44 36 01 56 

Adres : Söderblomplaats 558 

Postcode plaats : 3069 SP Rotterdam 

E-mail  : peter@tdhgroep.nl 

Cie : Wft-cie 

 

Naam : Jan R. de Jong 

Functie  : vice voorzitter/externe communicatie 

Telefoon : 0513 55 20 73 

Mobiel nummer : 06 54 38 75 26 

Adres : Binnendyk 10 

Postcode plaats : 8461 LD ROTTUM 

E-Mail  : janrdejong@live.nl 

Contact voor : Federatie Groningen / Jelsumerhof / 

   DLE Drachten 

Cie : CAO 

 

Naam : Sjaak den Hollander 

Functie  : secretaris/interne communicatie 

Telefoon : 046 48 10 205 

Mobiel nummer : 06 46 53 01 18 

Adres : Illikhoven 14a 

Postcode plaats : 6116 AL ILLIKHOVEN 

E-mail  : jjdenhollander@nardus.eu 

Contact voor : Limburgse Bond 

Cie : Niet Afdwingbaar Recht 

 

Naam : Sinus Zuidema 

Functie  : penningmeester 

Telefoon : 0597 64 56 54 

Mobiel nummer : 06 51 26 34 09 

Adres : Dr. Ham Brouwerstraat D8 

Postcode plaats : 9663 RK NIEUWE PEKELA 

E-Mail  : gal.zuidema@nardus.eu 

Fax : 0597 64 56 47 

Contact voor : Drenthse Bond 

Cie : Vermogensbeheer /  

   Fin. commissie 

 

 

 

 

 

Naam : Albert Berends 

Functie  : website beheer 

Telefoon : 0594 51 45 50 

Mobiel nummer : 06 50 85 40 49 

Adres : Tolbertstraat 62 

Postcode plaats : 9351 BJ LEEK 

E-Mail  : a.berends@nardus.eu 

Contact voor : Friese Federatie 

Cie : Afdwingbaar Recht 

 

Naam : Leen van Loosen 

Functie  : organisatie 

Telefoon : 0527 68 47 51 

Mobiel nummer : 06 20 43 08 03 

Adres : Vormtweg 20a 

Postcode plaats : 8321 NC URK 

E-Mail  : leen@del-urk.nl 

Contact voor : Overijsselse Bond / Gelderse Bond 

 

 

Naam : Sjef van de Wiel 

Functie  : wet– regelgeving 

Telefoon : 013 52 19 512 

Mobiel nummer : 06 24 90 75 99 

Adres : Beukendreef 12 

Postcode plaats : 5061 AD OISTERWIJK 

E-mail  : s.vdwiel@nardus.eu 

Contact voor : FKB / Federatie Noord Holland /  

   DLE Assen / DEL Urk /  

   DELU Hoogeveen 

Cie : CAO 

 

Naam : Jan Beumer 

Functie  : identiteit en kadervorming 

Telefoon : 0345 61 27 02 

Mobiel nummer : 06 29 54 87 98 

Adres : Boeylaan 27 

Postcode plaats : 4143 BX LEERDAM 

E-mail  : jan.beumer@planet.nl 

Contact voor : DLE Woerden / DLE Rijnsburg 

Contact voor : Uitvaart Ver. Rijnmond / 

   LBV Leerdam 

 

Er kan direct contact worden opgenomen met de bestuursleden. Schriftelijk contact loopt altijd via het 

verenigingsbureau in verband met centrale archivering.  Nardus Verenigingsbureau 

 Dalenk 7a 

 7371 DE LOENEN 

mailto:peter@tdhgroep.nl%20

