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Advertentiebeleid 

In “NARDUSblad digitaal” 

worden geen advertenties 

opgenomen.  

Van de bestuurstafel 

Na de voorgaande nieuwsbrief hadden we naast de vergadering van 

20 mei en de vergadering van 10 juni ook de Algemene Ledenver-

gadering op 29 mei. 

Het verslag van de Algemene ledenvergadering zal in een volgende 

nieuwsbrief integraal worden opgenomen. 

Navolgend een summiere weergave van relevante vergaderitems of 

relevante items buiten de vergadering(en) om. Indien nodig zal in 

een volgende nieuwsbrief e.e.a. uitgebreid terug gaan komen, nadat 

het definitief is uitgewerkt. 

De vergadering van 20 mei stond in het teken van verdere voorbe-

reiding op de ALV. Verheugend was het om in deze AB-

vergadering kennis te kunnen maken met de beoogde nieuwe voor-

zitter van Nardus, de heer Peter Buisman. In de ALV is door de se-

cretaris een beeld geschetst en in een persbericht dat u kunt lezen 
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verderop in deze nieuwsbrief vind u meer informatie. 

In de ALV is uitgebreid gediscussieerd over de voorstellen vanuit de financiële commissie omtrent de 

mogelijkheden m.b.t. contributiewijziging en bezuinigingsvoorstellen. Besloten is dat alle aangegeven 

punten zullen worden meegenomen naar een vervolg-bespreking van de financiële commissie, waarbij 

ook de penningmeesters van de aangesloten leden van Nardus zullen worden betrokken. In de ALV van 

november moet er een voorstel ter stemming liggen. De vergadering sprak de hoop uit dat bij het ver-

volggesprek ook vertegenwoordigers van rechtstreeks aangesloten leden aanwezig zullen zijn. 

Het door de commissie aangegeven voorstel om ter verwerving van inkomsten advertenties op te nemen 

in de nieuwsbrief zal verder worden uitgewerkt. 

Er is in de ALV een voorstel ingediend om te komen met een “gedragscode”. Naast het keurmerk zou dit 

een goede aanvulling kunnen zijn. Besloten is aan de commissie NAR/AR te vragen een voorstel hiertoe 

uit te werken zodat dit in de ledenvergadering van november kan worden voorgelegd. 

De gehouden besprekingen door de Werkgeversdelegatie CAO en het verslag van de onderhandelingen 

zijn in de bestuursvergaderingen behandeld. Zie een beknopte weergave in deze nieuwsbrief. 

Verder was onderwerp van gesprek de diverse statutaire commissies en de invulling daarvan. Statutaire 

commissies zijn de WFT-commissie (Wet Financieel Toezicht), de commissie AR (Afdwingbaar 

Recht) , en de commissie NAR (Niet Afdwingbaar Recht). 

Een concept-verslag van de ALV is doorgenomen en afspraken m.b.t. het eventueel uitvoeren van hierin 

opgenomen actiepunten zijn gemaakt. 

Tot zover het nieuws van de bestuurstafel … . 

(Sjaak den Hollander, 15-6-2010). 

(Vervolg van pagina 1) 

… en neem met hoge korting een abonnement 

op Vakblad Uitvaart 

Vakblad Uitvaart is al meer dan 25 jaar hét onaf-

hankelijke vakblad voor de uitvaartbranche. Bent u 

al abonnee? 

Nardus heeft voor haar leden een exclusieve af-

spraak met de uitgever gemaakt. Zo betalen leden 

(via Nardus) slechts €26,00* in plaats van 

€67,00*. Dat betekent een korting van ruim 60%! 

Profiteer van deze unieke aanbieding en neem con-

tact op met Syta Hammink via telefoonnummer 

055 505 13 16 of e-mail: info@nardus.eu 

* Genoemde bedragen zijn exclusief BTW en gel-

dig in 2010. Een jaarabonnement geldt voor 12 

maanden tot schriftelijke wederopzegging tenmin-

ste 2 maanden voor het einde van de abonnements-

periode. 

Profiteer van uw lidmaatschap ... 
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In de ledenvergadering van Nardus zaterdag 29 mei in Twello is de beoogde nieuwe voorzitter van 

Nardus geïntroduceerd: Peter Buisman, voormalig penningmeester van Yarden vereniging. In no-

vember neemt de huidige voorzitter Fred Meeuwsse afscheid als voorzitter van Nardus.  

Meeuwsse heeft zijn vertrek al driekwart jaar geleden aan-

gekondigd om zijn collega-bestuurders en de leden in de 

gelegenheid te stellen te zoeken naar een goede nieuwe 

voorzitter. Het oog is gevallen op Peter Buisman.  

Warm draaien  

Vanaf nu tot aan november gaat de beoogde nieuwe voor-

zitter Peter Buisman zich warm draaien. Zo neemt hij deel 

aan de bestuursvergaderingen. In de Algemene Ledenver-

gadering van november wordt aan de leden voorgesteld 

hem tot voorzitter te verkiezen.  

Ruim dertig jaar ervaring  

Peter Buisman heeft ruim dertig jaar ervaring in leidingge-

vende functies in het bedrijfsleven en daarnaast in vele 

bestuurlijke en maatschappelijke functies. In 2003 is hij 

vervroegd uitgetreden als partner bij Deloitte (onderdeel 

Human Capital Group) en op dit moment is hij met name actief als bestuurder en toezichthouder. Verder 

is hij actief als mentor/coach van jonge ondernemers en als (hobby) auteur.  

Buisman heeft ruime bestuurlijke ervaring, ook in organisaties met veel vrijwilligers. Daarnaast nog an-

dere breed maatschappelijke activiteiten, zoals bestuurder in een kunststichting, jurylid voor burgeriniti-

atieven, en onafhankelijk voorzitter van een Gemeentelijke Rekenkamer.  

Penningmeester Yarden vereniging  

Zijn functie als Hoofdbestuurder (penningmeester) van Yarden vereniging is vanwege het bereiken van 

het statutaire maximum aantal jaren recent beëindigd. Dit bood hem de ruimte om op zoek te gaan naar 

een nieuwe uitdaging die hij denkt te vinden in Nardus.  

Goede kandidaat  

Het Nardusbestuur heeft inmiddels in de bestuursvergadering kennis kunnen maken met de door de se-

lectiecommissie (zeven personen) geselecteerde nieuwe voorzitter. Het bestuur is verheugd dat tijdig een 

goede kandidaat is gevonden en vertrouwd er op dat samen met hem de goede koers kan worden voort-

gezet.  

Persbericht Nardus, Sjaak 1 juni 2010.  

Peter Buisman: nieuwe voorzitter Nardus 

Peter Buisman 
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Start overleg nieuwe cao in de uitvaart-verzorging 

Op 30 juni a.s. loopt de cao in de uitvaartverzorging af. Dat betekent dat werkgevers en werkne-

mers overleg voeren over nieuwe cao-afspraken. 

Op 25 mei jl. vond het eerste overleg plaats. Tijdens dit overleg hebben alle vertegenwoordigers namens 

de werkgevers- als de werknemersorganisaties zich aan elkaar voorgesteld en zijn afspraken gemaakt in 

verband met het vervolgtraject. De werkgeversdelegatie kon al een voorstellenbrief overleggen en toe-

lichten. Onderstaand treft u daarvan een puntsgewijze opsomming aan: 

de werkgeversdelegatie wil nadere afspraken maken omtrent duurzame inzetbaarheid/

levensfasebewust beleid aan de hand van een rapport dat is opgesteld door enkele leden van de 

Stichting Cao Fonds Uitvaartbranche; 

de werkgeversdelegatie wil graag nadere afspraken maken omtrent een jaaruren-model; 

de werkgeversdelegatie heeft voorgesteld om het rouwprotocol in bijlage 8 (Wet Arbeid en Zorg) 

te laten vervallen; 

de werkgeversdelegatie wil mogelijkheden creëren in de cao om meer bedrijfsspecifieke afspraken 

te maken per onderneming in verband met personeelsbeleid (beoordelingssysteem, functionerings- 

en ontwikkelgesprekken, buitengewoon verlof en ouderenbeleid); 

bovendien wil de werkgeversdelegatie een nadere uitwerking van het sanctiebeleid in geval er 

sprake is van verwijtbaar gedrag; 

aanpassing van de geschillenrege-

ling, waarbij een individuele werk-

nemer/werkgever een geschil recht-

streeks kan voorleggen aan de ge-

schillencommissie; 

nadere afspraken omtrent het doel 

van de Stichting Cao Fonds; 

terughoudendheid in verband met 

een structurele verhoging van het 

loon. 

Cao partijen hebben afgesproken dat de 

vakorganisaties, voor 28 juni 2010, na-

mens haar leden een voorstellenbrief zul-

len formuleren en indienen bij de werkge-

versdelegatie. De vervolg onderhandelin-

gen staan gepland op 5 juli 2010.  

Sjaak, 15-6. 

Totaal 134.174. 

Bron: CBS, Sjaak 3-6-2010 

Sterftecijfers Nederland 2009 
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Rijdende baar Uitvaartvereniging Damwoude 

Uitvaartvereniging Damwoude e.o. heeft na meer dan 30 jaar een nieuwe rijdende baar voor de ge-

meentelijke begraafplaats aan de Haadwei in Damwâld aangekocht. 

procedure – Verzorgen van elkaars uitvaarten. 

Rijdende baar Uitvaartvereniging Damwoude 

de heer Uitterdijk met de nieuwe rijdende baar 

Vorig jaar werd het personeel al voorzien van 

nieuwe kleding en dit jaar werd er een nieuwe rij-

dende baar aangekocht. De baar is voorzien van de 

nieuwste snufjes. De kist kan op rollen op de baar 

worden geschoven waarna deze d.m.v pinnen 

wordt geborgd. De dragers kunnen de baar duwen 

en sturen aan de zijkant. Grote onzichtbare zwenk-

wielen kunnen de baar makkelijk doen zwenken. 

De rok om de baar is in grijstinten en past uitste-

kend bij de kleding van de dragers.  

In de laatste algemene ledenvergadering ging men 

akkoord met het voorstel van het bestuur om tot de 

aankoop over te gaan.  

Zaterdagmiddag werd de nieuwe rijdende baar 

aangeboden aan de beheerder van de begraafplaats 

de heer Drewis Uitterdijk. Volgens de heer Uitter-

dijk werd het wel tijd voor een nieuwe rijdende 

baar en zal hij er om 15.00 uur direct gebruik van 

maken.  

Dank zij een bijdrage van de Stichting ter Bevor-

dering van Culturele en Sociale Belangen in Dam-

woude kan de oude rijdende baar weer gerestau-

reerd worden en zal deze dienst doen bij de kerke-

lijke begraafplaatsen. Bron: Kollumer Courant 22-5, Sjaak 26-5-2010. 

Op verzoek, en ter informatie, nogmaals de procedure “Verzorgen van elkaars uitvaarten”. 

Goedgekeurd in Ledenvergadering 15 november 2008. 

Inzake het uitvoeren van uitvaarten door uitvaartverenigingen voor zusterverenigingen hebben destijds 

de Bond van uitvaartverenigingen in de provincie Drenthe, de Federatie van uitvaartverenigingen in 
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Friesland en de Federatie van uitvaartverenigingen in de provincie Groningen een overeenkomst geslo-

ten waarin zij verklaren dat zij uitvaarten van leden van de bij hun bond cq federatie aangesloten uit-

vaartverenigingen zullen uitvoeren tegen kostprijs zonder enige toeslag. 

Ook binnen de FKB was er een bestaande procedure. 

NARDUS heeft deze overeenkomsten als basis genomen voor de navolgende landelijke regeling: 

Het volgende is in overweging genomen; 

De doelstelling van deze overeenkomst is dat wij willen bevorderen, dat bij overlijden van leden in 

een andere woonplaats, de daar gevestigde uitvaartvereniging assistentie verleent bij de verzorging 

van de uitvaart; 

Het uitbesteden van uitvaarten aan zusterverenigingen bevordert de onderlinge samenwerking en 

bespaart familie / nabestaanden(n) extra kosten, daar andere instanties veelal hogere kosten in re-

kening brengen dan de aangesloten verenigingen; 

Interprovinciaal willen wij deze service graag promoten en hiervoor de uitgangspunten op papier 

zetten, zodat dergelijke verzoeken op één en dezelfde wijze worden gehonoreerd. 

Wij stellen voor de landelijke regeling de volgende regels voor: 

1. Er zullen concrete prijsafspraken worden gemaakt ter voorkoming van teleurstellingen  ach-

teraf. Daarbij denken wij aan de volgende uitgangspunten: 

a. de uitvaart wordt uitgevoerd op basis van kostprijs van de uitvoerende vereniging cq ge-

maakte prijsafspraken voor eigen leden; 

b. doorberekening van algemene administratiekosten van de eigen organisatie is mogelijk; 

Voor deze doorberekening adviseren wij een bedrag van Euro 25,00. 

c. geen toeslag in rekening brengen zoals bij uitvaarten voor derden. 

2. Organisatorische / procedurele afspraken; 

a. de opdrachtverlening om een uitvaart te verzorgen dient door de zustervereniging, waar het 

lid cq de overledene is ingeschreven, gegeven te worden; 

b. de uitvoerende vereniging zal een gespecificeerde nota zenden aan de opdrachtgevende vere-

niging, tenzij anders wordt overeengekomen; 

c. de opdrachtgevende vereniging zal de complete eindafrekening opstellen voor de nabestaan-

de(n) van hun lid; 

d. de opdrachtgevende vereniging zal de door de uitvoerende voorgeschoten kosten binnen der-

tig dagen na ontvangst van de rekening voldoen.  
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De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen houdt zich bezig met klachten van consumenten over een 

uitvaart. De Stichting heeft hiertoe een reglement opgesteld.  

De Stichting heeft een Ombudsman aangesteld die de klachten op basis van hoor en wederhoor bestu-

deert en uitspraak doet. 

De Ombudsman is onafhankelijk, heeft jarenlange ervaring in de uitvaartbranche en heeft een juridische 

opleiding. Hij wordt betaald door de aangesloten organisaties, zodat er voor de klager geen kosten ver-

bonden zijn aan de afhandeling van zijn klacht. De Ombudsman bestudeert de schriftelijk ingediende 

klachten zorgvuldig en waar nodig wordt aanvullende informatie gevraagd aan één of beide partijen. Op 

grond van de ontvangen informatie zal de Ombudsman een voor beide partijen bindende uitspraak doen. 

Op dit moment is de Ombudsman mevrouw mr. Karin Been. 

Het Stichtingsbestuur ziet er op toe dat het behandelen van de klachten conform het reglement geschiedt. 

Aan het eind van elk jaar stelt de Stichting een jaarverslag op waarin een overzicht van de ontvangen 

klachten staat vermeld en de door de Ombudsman gedane uitspraken. 

Het jaarverslag 2009 is inmiddels beschikbaar. 

In de verslagperiode zijn in totaal 122 nieuwe meldingen van allerlei soort ontvangen. Deze meldingen 

worden in dit jaarverslag gesplitst in vragen en klachten, waarover hieronder meer. 

Alle vragen e.d. die de ombudsman worden gesteld worden inmiddels, naast klachten, ook geregistreerd. 

Een vraag kan immers ook een verkapte klacht zijn. Daarnaast is interessant om na te gaan waarover zo-

al vragen worden gesteld. 

Het grootste voordeel van het nummeren van alles dat bij de Ombudsman binnenkomt, is dat aan de 

hand van het betreffende registratienummer alle correspondentie en andere gegevens altijd zijn terug te 

vinden. 

Per eind 2008 waren nog 14 klachten in behandeling, die in deze verslagperiode zijn afgehandeld. 

De afhandeling van de genoemde 122 nieuwe meldingen+14 klachten uit 2008, samen 136 stuks was als 

volgt: 

In de verslagperiode zijn 28 bindende adviezen 

uitgebracht (categorie a, b en c), dit betreft zowel 

klachtenprocedures die in 2008 zijn gestart en zijn 

afgerond in 2009, als klachtenprocedures die ge-

heel in 2009 zijn afgerond. 

Bron: SKU, Sjaak 15-6-2010. 

Jaarverslag Ombudsman Uitvaartwezen verschenen … . 

A. Toegewezen klachten   20 

B. Afgewezen klachten     4 

C. In bindend advies neergelegde schikkingen    4 

D. Ombudsman niet bevoegd   47 

E. Ombudsman niet-ontvankelijk     4 

F. Vervallen klachten/vragen   47 

G. Verzoek om herziening     1 

H. Nog in behandeling     9 

Totaal 136 
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U heeft enkele maanden geleden via ons de beschikking gekregen over de Arbocatalogus. 

Ongetwijfeld heeft u deze met belangstelling doorgebladerd en vervolgens nog eens goed doorgeno-

men. 

Arbocatalogus…. 

Het is van groot belang dat u en uw werknemers 

(dat kunnen ook vrijwilligers zijn) gezond en vei-

lig werken. 

Gezond en veilig werken is een verantwoordelijk-

heid voor zowel werkgever als werknemer. 

De werkgever biedt de juiste randvoorwaarden en 

de werknemer kent zijn eigen verantwoordelijkhe-

den en handelt daarnaar. 

Voldoet u en/of uw werknemer niet aan de Arbo-

richtlijnen dan heeft u als ondernemer of dan heeft 

uw ondernemer (bij uitbesteding door de vereni-

ging aan een ondernemer) een groot probleem. Een 

dergelijk probleem kan uitstralen naar uw vereni-

ging. 

Men kent geen enkele aarzeling bij het geven van 

hoge boetes. 

Wij vragen uw aandacht voor de nieuwe Arbo-

catalogus.  

U kunt de Arbo-catalogus kosteloos downloaden 

op onze website www.nardus.eu. 

Voorlichting. 

Wij willen graag de behoefte peilen aan een voor-

lichtingsbijeenkomst. 

Is er bij u of bij uw vereniging, behoefte aan voor-

lichting voor werknemers en voor ondernemers 

die werkzaam zijn voor verenigingen. Naar aanlei-

ding van de ontvangen reacties zullen er bij geble-

ken behoefte bijeenkomsten worden georgani-

seerd in den lande. 

Apeldoorn, vrijdag 29 januari 2010 

Aanwezig:Joop Bos (vereniging NAR) Sjaak den Hollander (Nardus NAR), Albert Berends (Nardus 

AR) Gerrit Leunk (vereniging AR), en Koos Sijtsma (vereniging NAR). 

1 Opening 

Joop Bos opent de vergadering en heet een ieder welkom 

2 Mededelingen 

- Simon Koomen is in het vervolg niet meer bij deze bijeenkomsten aanwezig. De reden is dat zijn vere-

niging niet meer lid is van de provinciale koepel. 

- Joop Bos deelt mee dat hij per 1 januari 2010 geen adviseur meer is van de Drentse Bond, wel lid van 

een plaatselijke vereniging. Is voor lidmaatschap van de commissie geen probleem, daar alle leden aan-

Verslag commissie niet afdwingbaar recht en  

commissie afdwingbaar recht 

http://www.nardus.eu
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gezocht zijn vanuit de verenigingen. Hij heeft zich binnen Drenthe veel beziggehouden met verenigings-

bezoek en dan met name voorlichting en noodzaak actuariële rapporten. 

- De Nardus opleidingen voor (kleine) verenigingen worden vooreerst uitgesteld. Volgens de berichten 

die ons bereikten uit de achterban spelen met name de kosten voor de aangesloten verenigingen een rol. 

- Albert Berends heeft aan Nardus-academie inzage gegeven in de wijze van voorlichting aan Groninger 

aangesloten verenigingen, zoals hij deze heeft gegeven. Nardus maakt geen gebruik van de 

“voorlichtings kennis en ervaring” van Albert Berends. 

- Als de actuaris meer gegevens aan moet leveren, gaan de kosten van het actuarieel rapport stijgen. 

Drenthe heeft voor Actwell een nieuw formulier ontwikkeld. Hier gaan zij in het vervolg de verenigin-

gen mee benaderen. Dit moet leiden tot uniformiteit in de aanlevering en tot meer juistheid in het rap-

port, doordat de aangeleverde cijfers nu correct zijn. 

- In het zuid-oosten van Drenthe werken een aantal verenigingen op goede wijze samen in de vereniging 

ZuidOostDrenthe. 

- Joop Bos uit zijn zorgen over de kleine verenigingen en Nardus. Wat hebben de kleine verenigingen de 

laatste jaren van Nardus gemerkt? Opleiding/Cursus van Nardus ziet er goed uit, maar is voor kleine ver-

enigingen te kostbaar en op veel punten te diepgaand en veelomvattend. Gerrit Leunk deelt deze mening. 

Albert Berends geeft aan dat Groningen op 3 verschillende plaatsen voorlichting aan verenigingen heeft 

gegeven. Totale kosten € 200.00. In Drenthe is voorlichting gegeven aan aflegsters en dragers. Ook hier 

geen noemenswaardige kosten. Friesland heeft één bijeenkomst gegeven voor penningmeesters en be-

stuursleden. 175 personen kwamen op deze voorlichting af. Zeer succesvol en er wordt over een vervolg 

nagedacht. FKB gaat in regiobijeenkomsten peilen waarom er geen belangstelling is voor Nardus-cursus 

en waaraan de verenigingen wel behoefte hebben. 

3 Verslag 24 oktober 2009: 

- punt 8 moet zijn : aandachtspunten. is verder niet uitgewerkt. 

voorstel: Albert Berend en Sjaak den Hollander overleggen met Jan Voois hoe te handelen bij fusie van 

verenigingen. Er zal een fusie protocol worden uitgewerkt. 

4 verslag 16/12/2009 

16 december zijn Jan Voois, Sjaak den Hollander en Albert Berends bij DNB geweest. Het verslag hier-

van is nu niet voorhanden. Afspraak is dat het verslag eerst naar Nardus gaat, daarna naar onze commis-

sie. Op de bijeenkomst van 14 mei wordt het rapport besproken. 

Aandachtspunt was o.a. hoe te handelen als er een groot aantal verenigingen afscheid zouden nemen van 

een koepel, of juist lid zouden worden van een koepel. 

In Drenthe is het toekomstbeeld dat enkele verenigingen afhaken. Is er dan vanaf dat moment helemaal 
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geen toezicht meer? In Groningen zijn ± 5 verenigingen welke geen actuarieel rapport laten opstellen en 

de verplichting niet willen. In Drenthe is het niet laten opmaken van actuarieel rapport geen reden voor 

het toekomstbeeld dat verenigingen zouden afhaken, alle verenigingen hebben een rapport laten opma-

ken. De koepel geeft het dringende advies de adviezen van Actwell op te volgen. Groningen wil geen 

risico dragen voor verenigingen die geen rapport laten opstellen of die zich niet houden aan de adviezen. 

Deze verenigingen kunnen geen lid blijven van de provinciale organisatie. Datzelfde geldt ook voor 

Drente (die al eens een vereniging om die reden heeft geroyeerd), FF en FKB. 

Verder kwam in het DNB-gesprek naar voren dat met het Schretlen arrangement, en ook andere beleg-

gingsconstructies,  voorzichtig moet worden omgegaan, i.v.m. het feit dat voor beleggen een hoger ver-

mogen moet worden aangehouden en het feit dat beleggen kennis vraagt van bestuurders van de indivi-

duele vereniging. DNB maant voorzichtig te zijn in het kader van de verantwoordelijkheid van bestuur-

ders. 

5 Rapportage door verenigingen naar Actuaris. 

Belangrijk is dat verenigingen correcte en actuele (financiële) gegevens aanleveren. Het is zinvol het 

model dat de Drenthse Bond heeft ontwikkeld hierbij te betrekken. 

6 Nardus-adacemie  

Wat Nardus-adacemie aanbiedt voorziet niet in de behoefte van kleine verenigingen. Met name prijs/

niveau bestuursleden is belangrijk. 

Ids Mink is bij Albert Berends geweest ivm doornemen adviezen aan de plaatselijke verenigingen. 

7 Vereniging bezoek 

Groningen en Drenthe en ook FKB bezoeken elke vereniging. In Friesland is dit, gezien de vele vereni-

gingen (218) niet mogelijk. Alleen verenigingen met een te laag dekkingspercentage wordt contact mee 

opgenomen. 

Verenigingen in Overijssel werken niet met Actwell, hoe krijgt de koepel inzicht in het dekkingspercen-

tage van een plaatselijke vereniging? Wel een verplichting actuaris AG! 

Ook zijn er verenigingen die een rapport laten opstellen door verz mij Twenthe. Dit is akkoord, mits een 

kopie van het rapport naar Actwell gaat ter inzage en mits het is opgemaakt door een actuaris AG. 

8 Website Nardus 

Er wordt nog even over de website van Nardus gesproken, met name het raadplegen blijkt niet altijd mo-

gelijk te zijn. Zijn er verenigingen of koepels welke problemen hebben met het maken van een website, 

dan is Albert Berends bereid te helpen. 

9 Sluiting. 

Joop Bos sluit de vergadering en wenst een ieder een goede reis en wel thuis. 

Volgende vergadering 14 mei 2010 
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In het rouwcentrum in Urk staat een gesloten houten kistje. Inhoud: zes menselijke schedels. 

Ze zijn na een jarenlange strijd weer terug op het voormalige eiland, nadat ze lang ontvreemd zijn ge-

weest. Drie van de zes schedels werden in 1877 meegenomen door de arts Van Hengel. 

Over enkele dagen worden de menselijke resten in 

stilte op Urk ter aarde besteld, zoals de traditie dat 

voorschrijft. 

Geen ballonnen 

Een begrafenis op Urk is ingetogen. Al mogen 

elders de gewoonten zijn veranderd, op Urk geen 

witte ballonnen en een nazit in een café. 

Een uitvaart wordt meestal geregeld door de 

Christelijke Onderlinge Begrafenisvereniging 

Draagt Elkanders Lasten. Daar is 89 procent van de Urkers bij aangesloten. 

Uitbreiding 

Een Urker begrafenis is sober, zoals het al generaties het geval is. De overledene ligt meestal thuis opge-

baard. In die rouwdagen komt, zo is de gewoonte, iedere avond de ouderling langs. Om de familieleden 

voor te gaan in gebed. 

Urk begraaft zijn doden. Crematies komen zelden voor. De in 1975 in gebruik genomen nieuwe begraaf-

plaats is al aan de vierde uitbreiding toe. Op de andere twee wordt niet meer begraven. Alleen bijzettin-

gen zijn nog mogelijk.  

Olijfberg 

Op de oudste begraafplaats, bij het schilderachtige Kerkje aan de Zee, staan de grafstenen strak in het 

gelid. Men wordt begraven met de voeten naar het oosten. Naar Jeruzalem, de Olijfberg. Graven worden 

hier niet geruimd. Immers wie sterft, doet dat in het vaste vertrouwen op een wederopstanding. 

Vreemd dat juist een sociaal bewogen man als dr. Van Hengel die geloofsovertuiging zo met voeten 

trad. Johannes Frederikus van Hengel (1811-1892) streed voor verbetering van de leefomstandigheden 

van de Hilversumse arbeidersklasse. Daar was hij tot zijn pensionering arts. 

Hij beschreef de kommervolle leefomstandigheden van de bevolking in 'De Geneeskundige Plaatsbe-

schrijving van het Gooiland'. Over drankmisbruik, kindersterfte, ontucht, liederlijkheid, diefstal en wan-

gedrag. Over dronkenschap schreef hij: "er is voorwaar geen grooter vijand van huiselijke welvaart dan 

de jenever; en de sterke drank is buiten twijfel ook één der eerste oorzaken van armoede in het Gooi-

land." 

Urker schedels, erfenis van een bitter verleden 

Koor zingt tijdens de dienst 
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Oude vissers 

Die sociaal bewogen Van Hengel trad de Urker tradities met voeten, toen hij in 1877 door bedrog aan 

enkele Urker schedels kwam. Na zijn pensionering in 1876 was hij enige tijd waarnemer op het eiland, 

waar hij wederom zijn sociale gezicht laat zien. Zo stuurt hij de elite van het Gooi een bedelbrief en 

vraagt "eene bijdrage te leveren ten behoeve van een tehuis waar oude vissers kunnen worden ver-

pleegd". 

De schedels die hij in zijn waarnemerstijd ontvreemdde, worden later in Utrecht gebruikt bij het onder-

zoek dat moet aantonen dat de Urker direct afstamt van de oer-Nederlander. 

Zout zoet 

Het was wetenschappelijk gehocuspocus, waarmee met de teruggave van de schedels is afgerekend. 

Voor onderzoeker Lucia de Vries staan de schedels voor de manier waarop decennialang met Urk is om-

gegaan. Een bevoogdende houding: over u, zonder u, voor u. 

De Vries deed samen met Juriaan Brouwer het multimediale project Zout Zoet. Voor een boek en een 

documentaire interviewden ze oude Urker mannen en vrouwen. Al pratend haalden de Urkers ook 'zoute' 

herinneringen boven. Kinderarbeid, loodzware werkomstandigheden, ziekte. En de vernederende sche-

delmetingen, door wetenschappers van de wal, die tot in de jaren dertig doorgingen. 

Taboe 

Toen de zee een polder werd achtte de overheid de Urker ongeschikt voor dat nieuwe land. En maakte 

plannen de bewoners te verhuizen naar vissersdorpen als Scheveningen of Katwijk, of Brabant waar men 

emplooi kon vinden in de industrie. 

Het project doorbrak een taboe. Er kon ineens ook gepraat worden over dat zoute verleden waarin men 

door wetenschap en politiek werd genegeerd. 

Windmolens 

Lucia de Vries vindt dat het tot op de dag van vandaag gebeurt. Dat de plannen om twee windmolenpar-

ken te bouwen bij Urk daar een voorbeeld van zijn. Plannen waar de bevolking en de lokale politiek te-

gen zijn, omdat de turbines het zicht op het historische dorp ingrijpend veranderen. 

De schedels worden een dezer dagen begraven. Op de laatste plek die nog vrij was op het oude kerkhof. 

Naast de toren. Daar heeft het beenderhok gestaan waar Van Hengel destijds met een wisseltruc aan het 

onderzoeksmateriaal kwam. 

Nieuwe Urker 

Op de gedragen klanken van het orgel zingt het Urker Mannenkoor Hallelujah en herdenkt de doden van 

toen. Buiten wordt het leven van nu gevierd. 

De buurt vlagt. Luid toeterend komt een busje aangereden. Een man en een vrouw stappen uit. Het geluk 

straalt van ze af. Een kersverse vader en moeder. Zij draagt op haar arm in een blauw kruippak gestoken 

baby'tje. 
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Ze worden gefotografeerd en omhelsd. Buurvrouwen rollen een spandoek uit. Nemen ze mee naar hun 

huis, versierd met blauwe ballonnen en een Amerikaanse vlag. Een buurman brengt een schaal. Onder 

aluminiumfolie, ligt nog warm van de frituur, een maaltje gebakken vis. Voor de jonge ouders. Ter ver-

hoging van de feestvreugde. Pieter Jacob -roepnaam PJ om zijn Amerikaanse roots te eren- is er. Een 

nieuwe Urker. 

ZoutZoet , door Juriaan Brouwer en Lucia de Vries, uitgave GBU, Urk. 

Geneeskundige Plaatsbeschrijving van Het Gooiland, door dr J F van Hengel, 1875, werd in 1987 her-

drukt.  

door Pauline Broekema, NOS Nieuws 6-6, Sjaak 7-6-2010. 

TWIJZEL - Woensdag heeft Uitvaartvereniging 

Twijzel e.o. tijdens haar jaarlijkse algemene leden 

Vergadering officieel afscheid genomen van haar 

bode Minke Postma-Westra. Wegens het bereiken 

van de pensioengerechtigde leeftijd beëindigt Me-

vr Postma per 1 juli a.s. haar werkzaamheden voor 

Uitvaartvereniging Twijzel neemt afscheid van bode en 

drager 

DEVENTER - Bé Brinkman uit Colmschate is 

vrijdagavond verkozen tot 'burgemeester van 

Colmschate.' Deze eretitel valt hem ten deel om-

dat hij actief is in het dorp. 

Hij heeft vele bestuursfuncties bekleed bij onder 

andere de schietvereniging, de begrafenisvereni-

ging en het plaatselijk belang. De inauguratie vond 

plaats in 't Hof van Colmschate tijdens het evene-

ment Maatjes en Corenwijn, naar aanleiding van 

de vangst van de nieuwe haring.  

Bron: Stentor 12-6, Sjaak 15-6-2010. 

Bé Brinkman 
burgemeester Colmschate 

de vereni-

ging. Sinds 

2000 was zij 

aan Uitvaart-

vereniging 

Twijzel ver-

bonden. Als 

blijk van 

waardering 

bood voorzitter Jagersma de scheidende bode een 

bos bloemen aan alsmede een waardebon. 

Ook medewerker Binderd Kloosterman die sinds 

1995 voor de vereniging actief was als drager, be-

ëindigde afgelopen jaar zijn werkzaamheden voor 

de vereniging. Dhr Kloosterman was op de verga-

dering niet aanwezig. Op de foto overhandigt 

voorzitter Jagersma mevr Postma het afscheids-

boeket.  

Bron: Nieuws uit het Noorden, Sjaak 15-6-2010. 
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BTW – Minister De Jager van Financiën heeft bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend waarmee 

een BTW-richtlijn (de Technische Herzieningrichtlijn) in de Nederlandse wetgeving wordt geïmplemen-

teerd. Twee wijzigingen uit deze richtlijn springen in het oog. De eerste wijziging betreft de heffing over 

het privégebruik van tot het bedrijfsvermogen behorende onroerende zaken. Het bestaande systeem van 

algehele aftrek en heffing over het privégebruik van tot het bedrijfsvermogen behorende onroerende za-

ken wordt verlaten. Daarvoor in de plaats komt een verplichte beperking van de BTW-aftrek voor het pri-

végebruik. Daar staat tegenover dat in deze gevallen in de toekomst geen BTW meer wordt geheven over 

het privégebruik. In wezen is dit een terugkeer naar de „oude‟ situatie die door de Belastingdienst werd 

gehanteerd voordat het EG-Hof van Justitie op 14 juli 2005 uitspraak had gedaan in het arrest-Charles en 

Charles-Tijmens. De tweede wijziging betreft een aanpassing aan de gewijzigde communautaire BTW-

regels voor de invoer en de plaats van levering van gas en elektriciteit. 

De beoogde datum van inwerkingtreding van het wetsvoorstel is 1 januari 2011.  

Nieuwe BTW-regeling voor privégebruik onroerende zaken  
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MILIEU – Minister Huizinga van VROM heeft, in overleg met de provincies, de gemeenten en de water-

schappen besloten dat 1 oktober 2010 de definitieve invoeringsdatum van de Wet Algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo) wordt. 

De Wabo moet zorgen voor een betere en snellere dienstverlening van de overheid aan burgers en bedrij-

ven. Een groot aantal vergunningen wordt samengevoegd tot één omgevingsvergunning. Dat scheelt admi-

nistratieve rompslomp en levert een flinke besparing op. De totale administratieve lastenverlichting komt 

uit op ruim 105,5 miljoen euro per jaar voor bedrijven en 26,5 miljoen euro voor burgers. 

Wie nu bijvoorbeeld een huis of schuur wil bouwen, verbouwen, oprichten of gebruiken, krijgt te maken 

met aparte vergunningen en voorschriften voor wonen, ruimte en milieu met elk hun eigen criteria, proce-

dures, ambtelijke loketten, afhandelingtermijnen, leges en toezichthouders. De omgevingsvergunning ver-

vangt 26 vergunningen en 1600 formulieren. 

Het ministerie van VROM heeft een systeem ontwikkeld dat het proces van aanvraag en verlening van de 

vergunning automatiseert, het Omgevingsloket online. Het ministerie van VROM heeft een helpdesk op-

gezet waar overheidsinstanties terecht kunnen met alle vragen over de Wabo.  

Definitieve invoeringsdatum Wabo: 1 oktober 2010  

Kwartaalaangifte btw met een jaar verlengd  

BTW – Ondernemers kunnen ook in 2011 kiezen of ze hun btw-aangifte per kwartaal of per maand doen. 

Dat heeft de ministerraad op voorstel van minister De Jager van Financiën besloten. 

De verruimde mogelijkheid tot kwartaalaangifte ontstond in 2009. Eind 2010 zou de tijdelijke crisismaat-

regel vervallen, maar vanwege het succes wordt de regeling met een jaar verlengd. Uit gegevens van de 
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FISCAAL – De regeling voor de tijdelijke willekeurige afschrijving (TWA) wordt verruimd. Minister De 

Jager van Financiën heeft dat samen met minister Van der Hoeven van Economische Zaken besloten. 

Door de aanpassingen wordt het voor ondernemers makkelijker om de regeling optimaal te benutten, met 

als resultaat een groter liquiditeits- en rentevoordeel. 

De tijdelijke willekeurige afschrijving werd begin 2009 ingevoerd, als één van de maatregelen om onder-

nemers door de crisis te helpen. In de praktijk bleek het in sommige gevallen voor ondernemers lastig om 

aan alle voorwaarden te voldoen. Door verruiming van de regeling kunnen investeringen uit 2009 of 2010 

volledig versneld worden afgeschreven. In het investeringsjaar met een maximum van 50 procent en het 

restant – anders dan tot nu toe – in één of meer van de volgende jaren. De eis dat de ondernemer de inves-

tering (bijvoorbeeld een machine, auto of computersysteem) vóór 1 januari 2012 respectievelijk 1 januari 

2013 in gebruik neemt, blijft wel gehandhaafd. De nieuwe TWA-regeling werkt terug tot en met 1 januari 

2009. Op 1 januari 2011 vervalt de regeling weer. 

Verruiming regeling tijdelijke willekeurige afschrijving  
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Belastingdienst blijkt dat steeds meer ondernemers hun btw-afdracht per kwartaal regelen. De afgelopen 

anderhalf jaar maakten ruim 100.000 ondernemers de overstap naar de kwartaalaangifte. 

De kwartaalaangifte betekent een liquiditeitsimpuls voor het bedrijfsleven van enkele miljarden euro‟s. 

Minister De Jager: „Samen zijn de ondernemers die nu per kwartaal aangifte doen goed voor 90 procent 

van het totaal aan btw-inkomsten van de Staat. Dit hoge percentage bewijst het succes van de regeling, 

want in de jaren voor 2009 was dat slechts 5 procent. Wie per kwartaal aangifte doet, heeft gedurende het 

kwartaal meer geld in kas en is minder tijd kwijt aan zijn administratie. Maar onderaan de streep betalen 

deze ondernemers net zo veel belasting als ondernemers die de aangifte per maand regelen.‟  

Kosten van bedrijfsrecherchebureau voor stelende werknemer  

ARBEIDSRECHT – Een werkgever verdenkt een van zijn werknemers van diefstal. Hij schakelt een be-

drijfsrecherchebureau in om die verdenking te controleren. Het resultaat van het onderzoek: de werkne-

mer steelt inderdaad. De werkgever ontslaat hem op staande voet en probeert de kosten van het onderzoek 

(7500 euro) op de werknemer te verhalen. Op 14 april 2010 gaat de kantonrechter te Breda in deze vorde-

ring mee. 

De werkgever was een autobedrijf. Diens werknemer had op verschillende plaatsen in het bedrijf geld 

weggenomen en privé getankt op rekening van leaseklanten. In totaal had dat hem ca. 400 euro opgele-

verd. 

De kantonrechter verwerpt het pleidooi van de werknemer dat de kosten die de werkgever voor het re-

cherchebureau had gemaakt, in geen verhouding stonden tot de missende bedragen en dat het onderzoek 

door de politie uitgevoerd had moeten worden. De rechter stelt daar tegenover dat de werknemer een 

groot deel van de kosten van het onderzoek had kunnen voorkomen door zich meteen te melden zodra het 



Agenda 

21-06-2010 Algemene Ledenvergadering F.K.B. 

08-07-2010 Bestuursvergadering Nardus 

12-08-2010 Bestuursvergadering Nardus VERVALLEN 

09-09-2010 Bestuursvergadering Nardus 

12-10-2010 Bestuursvergadering Nardus 

06-11-2010 ALGEMENE VERGADERING NARDUS 

11-11-2010 Bestuursvergadering Nardus 

09-12-2010 Bestuursvergadering Nardus 

Nardus: Belangenbehartiger van uitvaartverenigingen. 
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FISCAAL - Doorverkoopwinsten op panden hoeven niet belast te zijn. Op 31 maart 2010 bijvoorbeeld 

vond het Hof in Den Haag dat een dergelijke winst niet belast was. Het betrof een vrouw die een koopop-

tie had op zes verhuurde woningen. Op 4 december 2003 verkocht ze de panden. Op 23 december 2003 

oefende ze de koopoptie uit en verwierf zij de panden voor 370.000 euro. Dezelfde dag verkocht zij ze 

met 30.000 euro winst. De inspecteur zag het behaalde voordeel als belast. 

Volgens het Hof is het verkrijgen van een optierecht op zichzelf geen belastbaar feit. De uitoefenprijs van 

370.000 euro was niet duidelijk lager dan de waarde van de woningen in het economische verkeer. Het 

voordeel was dus niet voorzienbaar en redelijkerwijs te verwachten; dat had het tot een belastbaar voor-

deel gemaakt. Dat ze de panden eerst verkocht en toen pas haar optierecht uitoefende, maakte het behaal-

de voordeel nog niet belastbaar. Dat is een normale handelwijze voor een belegger. Het enige dat de 

vrouw voor de verkoop had gedaan, was een opdracht aan een makelaar geweest om een koper voor de 

panden te zoeken. Die werkzaamheden waren te gering van omvang om te kunnen spreken van een be-

lastbaar resultaat uit een werkzaamheid. 

Doorverkoopwinst op panden hoeft niet belast te zijn  
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onderzoek was gestart.  

Sjaak, 15-06, met dank aan Jo Simons voor aanlevering van alle fiscale en juridische kopij!  
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Samenwerkende uitvaartorganisaties 

Bestuur per 15 november 2008 
 

Naam : Fred Meeuwsse 

Functie  : voorzitter 

Telefoon : 0571 27 16 43 

Mobiel nummer : 06 29 36 32 89 

Adres : v.d. Duin van Maesdamstrsaat 79 

Postcode plaats : 7391 VK TWELLO 

E-mail  : f.meeuwsse@nardus.eu 

Fax : 057 12 71 687 

Contact voor : Gelderse Bond 

 

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 

Fax : 084 75 18 93 

Contact voor : Federatie Groningen 

 

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 

Fax : 046 48 10 633 

Contact voor : Limburgse Bond 

 

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 

 

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 

Fax : 0594 51 19 90 

Contact voor : Friese Federatie 

 

 

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 

Fax : 0527 69 00 98 

Contact voor : Overijsselse 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 

Fax :  

Contact voor : FKB / Federatie Noord Holland 

 

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 

Fax :  

Contact voor : Alle direct aangesloten 

   uitvaartverenigingen 

 

Naam : Syta Hammink 

Functie  : officemanager 

   Nardus Verenigingsbureau 

Telefoon : 055 505 13 16 

Adres : Dalenk 7a 

Postcode plaats : 7371 DE LOENEN 

E-Mail  : info@nardus.eu 

Fax : 055 505 33 02 

 

 

 

 

 

 

Er kan direct contact worden opgenomen met de 

bestuursleden. Schriftelijk contact loopt altijd 

via het verenigingsbureau in verband met centra-

le archivering. 


