
Jaarverslag 2010 
 
Op 1 januari 2010 bestond het bestuur uit de volgende personen: 
Fred Meeuwsse, voorzitter, Jan R. de Jong, vice-voorzitter, Sjaak den Hollander, secretaris, 
Sinus Zuidema, penningmeester, Leen van Loosen, organisatie, Albert Berends, website, 
Jan Beumer, identiteit en kadervorming, Sjef van de Wiel, wet- en regelgeving. 
 
Het bestuur heeft in 2010 elf keer vergaderd op haar vaste plaats, Landhotel Bosoord te 
Loenen. 
 
Het bestuur wordt ondersteund door het verenigingsbureau wat is gevestigd in Loenen en 
wordt verzorgd door Syta Hammink. In de loop van 2010 is het kantoor verhuisd naar een 
grotere ruimte binnen hetzelfde pand. Besloten wordt dat commissievergaderingen hier 
voortaan kunnen plaatsvinden. De vergoeding voor het kantoor wordt verhoogd en via de 
salarisafrekening verrekend. 
 
Het bestuur wordt ondersteund door de Wft-commissie, de financiële commissie en de 
commissie NAR-AR. Aan deze commissie is een bestuurslid gekoppeld. Deze maakt geen 
deel uit van de commissie. Verslagen van commissievergaderingen moeten binnen 14 dagen 
beschikbaar zijn 
 
Fred Meeuwsse heeft aangegeven dat hij in de novembervergadering wil aftreden als 
voorzitter. Er wordt een procedure opgestart om kandidaten te vinden voor deze functie. 
Tevens wordt er een sollicitatiecommissie samengesteld 
Allereerst wordt er binnen de verenigingen gepolst, vervolgens gaan we buiten de 
verenigingen kenbaar maken dat we op zoek zijn naar een nieuwe voorzitter. 
Dit heeft erin geresulteerd dat op 4 november 2011, Peter Buisman is benoemd tot 
voorzitter. 
 
De opzet van de website geeft nogal wat strubbelingen. Diverse bestuursleden houden zich 
ermee bezig, evenals Syta. Op 15 januari is de website www.nardus.eu gelanceerd. Er moet 
nog gewerkt worden aan het gesloten gedeelte.  
 
Ten aanzien van een 4-ogensysteem voor wat betreft financiën wordt Leen van Loosen 
gemachtigd om bankafschriften digitaal te bekijken. Waar nodig neemt hij contact op met de 
penningmeester. 
 
De contributie-inning wordt niet volgens de statuten berekend (artikel 5), maar nog via de 
oude methode van de NVU. Wanneer er een statutenwijziging moet plaatsvinden zal dit 
artikel worden voorgedragen om te worden aangepast. 
 
Besloten wordt dat de bestuursvergoedingen (en ook de commissievergoedingen) worden 
verlaagd in verband met de krappe begroting. Tevens kunnen er advertenties komen in het 
NARDUSblad, mits deze niet conflicterend zijn. 
Het lidmaatschap van het Verbond van Verzekeraars  van DEL Urk wordt door Nardus 
betaald. Hierdoor zijn wij op de hoogte van de activiteiten. Besloten wordt dit lidmaatschap te 
beëindigen. 
 
 
Het bestuur is van mening dat de vergaderingen efficiënter kunnen. Syta heeft naar 
aanleiding hiervan contact opgenomen met Herman Bloedjes van de Sesamacademie. 
Herman heeft enkele gesprekken gevoerd met Fred en Syta en zal nu de 
bestuursvergadering bijwonen. Daarna komt hij met enkele adviezen. Het format, zoals door 
Sjef is ingediend, zou door iedereen gebruikt moeten gaan worden. Syta zou meer 
bevoegdheid moeten krijgen waardoor zij meer zelfstandig kan afhandelen. 

http://www.nardus.eu/


 
Vanuit oude afspraken moest Nardus nog een bedrag ontvangen van een verzekeraar. In 
2010 is het bedrag van € 10.000,00 ontvangen. Voor 2009 was hiervoor al een bedrag van € 
5.000,00 afgeschreven. 
 
Fred heeft als voorzitter met alle bestuurders een functioneringsgesprek gehouden. Hiervan 
is geen verslag gemaakt. Met Syta wordt een gesprek gehouden met zowel de voorzitter, als 
de secretaris. 
 
Sinus Zuidema meldt dat hij in november 2011 aftreedt als penningmeester. Het bestuur 
moet tijdig op zoek naar vervanging. In het najaar van 2010 wordt besloten dat Albert 
Berends de taak van penningmeester gaat overnemen. 
 
Om belangenverstrengeling te voorkomen wordt een procedure opgesteld en opgenomen in 
het procedure-handboek. 
 
Activiteiten: 
Met de fusie is er een groepsabonnement afgesproken met het blad Uitvaart. In het 
procedure-handboek is hiervoor een regeling opgenomen. Er wordt naar gestreefd dat elke 
vereniging minimaal een abonnement heeft op het blad. De federatie Noord-Holland had 
hiertegen bezwaar en er is geen druk opgezet vanuit Nardus. 
 
Er wordt al enige tijd gesproken over een mogelijke overstap van de Stichting Geschillen 
Commissie naar de Ombudsman (SKU). Door deze overstap vallen alle bedrijven in de 
uitvaart onder één en dezelfde geschillenregeling. Eind 2010 wordt het lidmaatschap 
opgezegd, na besluitvorming in de algemene ledenvergadering van november. In 2012 is het 
lidmaatschap met de SGC beëindigd.  
 
In maart wordt gesproken over het organiseren van themabijeenkomsten. De 
verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij Jan Beumer. In september zouden we met de 
uitvaartverenigingen kunnen praten over het financieel statuut. Dit is een belangrijk 
onderwerp en het bestuur vraagt zich af hoe er in de verenigingen mee wordt gewerkt. 
Voor dit soort activiteiten is geen begroting opgenomen. Gekeken moet worden of er een 
eigen bijdrage kan worden gevraagd. 
Voor de verenigingen geldt een vorm van zelfregulering. Nardus zal hier invulling aan 
moeten geven. 
 
Op 3 september wordt een Heidedag georganiseerd voor de bestuursleden. Eén van de 
onderwerpen is bestuurlijke vernieuwing. Naar aanleiding van de heidedag is het beleidsplan 
2011-2013 opgesteld. 
 
De vraag leeft bij het verenigingsbureau of alle informatie wel wordt doorgezonden naar de 
achterban. Zij zou graag via een cc. op de hoogte worden gesteld van de doorgezonden 
berichten. 
 
De ledenvergadering vraagt naar een andere vorm van contributie-inning. Nu wordt er 
contributie geheven over het aantal uitvaarten van leden in het afgelopen jaar. Ook betalen 
direct aangesloten leden dezelfde contributie als leden die via een 
uitvaartorganisatieverband lid zijn. Wellicht is het mogelijk dat er per lid contributie geheven 
gaat worden. De financiële commissie wordt gevraagd met een voorstel te komen. In een 
tweede fase worden ook de penningmeesters van de aangesloten leden uitgenodigd om 
mee te discussiëren. In de novembervergadering wordt het voorstel aan de leden 
voorgelegd. Voorlopig blijft de contributieheffing zoals deze was. Wel zullen de direct 
aangesloten leden geleidelijk iets meer gaan betalen. 
 



Algemene Ledenvergaderingen. 
Alleen de voorzitter neemt plaats achter de tafel. Besturen van uitvaartverenigingen worden 
voortaan uitgenodigd als toehoorder. De leden van Nardus wordt verzocht de stukken door 
te zenden naar de achterban. Te zijner tijd worden de stukken geplaatst op de website 
achter een inlogcode. Naast de formele agenda zal een thema worden besproken. 
 
Het Nardusbestuur moet dichter bij haar leden komen te staan. Afgesproken wordt dat elk lid 
gekoppeld wordt aan een bestuurslid. 
 
Jan de Jong, Federatie Groningen, Jelsumerhof, DLE Drachten 
Sjaak den Hollander, Limburgse Bond 
Sinus Zuidema, Drentse Bond 
Albert Berends, Friese Federatie 
Leen van Loosen, Overijsselse Bond, Gelderse Bond en DLE Emmen 
Sjef van de Wiel, FKB, Federatie Noord-Holland, DLE Assen, DEL Urk, DELU Hoogeveen 
Jan Beumer, DLE Woerden, Coop. Uitvaartver. Rijnmond, DLE Rijnsburg, LBV Leerdam. 
 
De verenigingen worden minimaal één maal per jaar bezocht door het bestuurslid. Ook de 
ledenvergaderingen worden, voor zover er een uitnodiging komt, bijgewoond. Van een 
bezoek wordt een verslag gemaakt. De te bespreken onderwerpen worden met elkaar 
afgestemd. 
 
De ARBO-catalogus is verschenen. Deze staat op de website. Leden kunnen Daniel 
Claassen inhuren voor het houden van een lezing hierover. 
 
Er wordt een nieuwe CAO afgesloten van 1 juli 2010 tot 1 oktober 2011. Het is elke keer 
lastig om gegevens van de verenigingen te ontvangen die nodig zijn voor de Algemeen 
Verbindende Verklaring. In 2010 wordt er een extern onderzoek gedaan door het MKB. De 
AVV verklaring wordt naar aanleiding van dit onderzoek verstrekt door het Ministerie. 
 
De Federatie Noord-Holland heeft het lidmaatschap met ingang van 01-01-2011 opgezegd. 
 
Er is in 2010 intensief contact geweest met De Nederlandsche Bank over Solvency II.  
 
Voor de leden zijn er in 2010 diverse collectieve verzekeringen afgesloten: 
 
- bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering; 
- salarisadministratie 
- pensioenverzekering 
- ziekteverzuim regeling 
De verzekeringen lopen allemaal via EQ in Twello. 


