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1.  Nardus 

NARDUS behartigt de belangen van de bij haar direct en indirect aangesloten 

uitvaartverenigingen en wil vanuit die belangenbehartiging een positieve bijdrage leveren 

aan de ontwikkeling van de uitvaartbranche in Nederland, zowel in economische- en 

maatschappelijke- als in politieke zin. NARDUS behartigt de belangen van ongeveer 500.000 

landgenoten, gebundeld in 6 uitvaartorganisatieverbanden (samen goed voor bijna 400 

uitvaartverenigingen) en 12 individueel aangesloten uitvaartorganisaties. 

2. Leden 

Nardus telde in 2012, 18 aangesloten leden, waarvan 6 regionale koepelorganisaties en 12 

rechtstreeks bij Nardus aangesloten verenigingen. 

In de loop van 2012 zijn de Bond van Uitvaartinstellingen in Gelderland en de Bond van 

Uitvaartinstellingen in Overijssel samengegaan. 

In juni 2012 heeft Jelsumerhof haar lidmaatschap beëindigd in verband met het verkopen 

van haar verzekeringsportefeuille aan Florentis. 

In 2012 zijn 6806 uitvaarten van leden en 1488 uitvaarten van niet-leden verzorgd . Dit 

laatste kan afwijkend zijn van de werkelijkheid, omdat niet alle verenigingen hebben 

opgegeven hoeveel uitvaarten voor niet-leden zij hebben verzorgd. In 2013 wordt dit 

verplicht omdat de contributie op basis van het aantal verrichtte uitvaarten van leden en niet-

leden wordt vastgesteld. 

Nardus vertegenwoordigt in totaal 505.050 leden die lid zijn van een uitvaartvereniging. 

3. Bestuur 

Op 1 januari 2012 bestond het bestuur uit de volgende personen: 

 Peter Buisman, voorzitter 

 Jan R. de Jong, vicevoorzitter en externe communicatie 

 Leen van Loosen, secretaris en organisatie 

 Albert Berends, penningmeester 

 Jan Beumer, identiteit en kadervorming. 

In de algemene vergadering in november heeft Jan Beumer zijn bestuursfunctie beëindigd. 

Om persoonlijke redenen heeft hij zich niet herkiesbaar gesteld. Besloten is deze plaats 

voorlopig niet op te vullen. Eerst wordt afgewacht wat de besluiten zijn op het voorstel van de 

commissie Dekker. 

Het bestuur heeft in 2012, 7 keer vergaderd. Deze vergaderingen zijn gehouden in het 

verenigingskantoor. Hierdoor zijn de vergaderkosten nihil. 

Op 31 december 2012 bestond het bestuur uit de volgende personen: 

 Peter Buisman, voorzitter 

 Jan R. de Jong, vicevoorzitter en externe communicatie 
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 Leen van Loosen, secretaris en organisatie 

 Albert Berends, penningmeester 

Taken m.b.t. wet- en regelgeving, identiteit en kadervorming worden door verschillende 

bestuursleden opgepakt, afhankelijk van het onderwerp. 

4. Verenigingsbureau 

Het verenigingsbureau is gevestigd in Loenen en wordt verzorgd door officemanager Syta 

Hammink. Ook de bestuursvergaderingen, evenals de commissievergaderingen worden hier 

gehouden, waardoor de externe kosten voor zaalhuur etc. worden uitgespaard. De 

officemanager werkt gemiddeld 12,5 uur per week voor Nardus. Zij is daarnaast beschikbaar 

voor meer uren. Men kan op elk moment een beroep op haar doen. In 2012 kwam zij niet 

aan het gemiddelde van 12,5 uur per week. Het bestuur heeft besloten voor 2013 het aantal 

uren ongewijzigd te laten. Mede gezien het feit dat het bestuur steeds kleiner wordt en de 

taken op het verenigingsbureau zich (gaan) uitbreiden in verband met de waarschijnlijk 

nieuwe bestuursstructuur. Ook heeft de officemanager een aantal direct aangesloten leden 

als contact toegewezen gekregen. 

5. Commissies 

Het bestuur wordt ondersteund door drie statutaire commissies.  

 de Wft-commissie,  

 de financiële commissie  

 commissie NAR-AR.  

In 2011 is de vermogensbeheercommissie toegevoegd aan de Wft-commissie. Peter 

Buisman heeft ook in 2012 de contacten met Schretlen onderhouden. 

 

Aan elke commissie is een bestuurslid gekoppeld. Deze maakt geen deel uit van de 

commissie. De koppeling bestuur-commissies is per 31 december 2012 verdeeld over Peter 

Buisman (Wft) en Albert Berends (NAR-AR en financiële commissie). 

De commissies zijn in 2011 gemiddeld 2 maal bijeengeweest en rapporteren hun 

bevindingen en adviezen aan het Nardus-bestuur. Vergaderverslagen moeten binnen 14 

dagen voor het bestuur beschikbaar zijn. 

In de CAO-Commissie is Jan R. de Jong namens het bestuur vertegenwoordigd. Jan 

Beumer is hiervoor de tweede man. Met ingang van november is deze taak overgenomen 

door Syta Hammink. In 2012 is overleg gevoerd om te komen tot een nieuwe CAO voor de 

uitvaartbranche. Hiervoor hebben alle leden een enquête ontvangen t.b.v. de Algemeen 

Verbindende Verklaring van het Ministerie, verzorgd door MKB Nederland. Reageren op 

deze enquête is van groot belang om de Algemeen Verbindende Verklaring van het 

Ministerie te verkrijgen. Enkele bestuurders van een Wft-vereniging zijn eenmaal bijeen 

geweest om te praten over de eisen betreffende de komende CAO. Zij hebben hiervoor input 

geleverd ten behoeve van de CAO-onderhandelingen. Met ingang van 1 januari 2013 is de 

nieuwe CAO in de uitvaartbranche van kracht en loopt tot 31 maart 2014. 
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6. Financiën 

De jaarrekening 2012 toont een positief resultaat van ruim € 11.000,00, naast de reguliere 

positieve toevoeging aan de continuïteitsreserve. Voorgesteld zal worden het positieve 

resultaat eveneens toe te voegen aan de continuïteitsreserve. In de AV is afgesproken dat 

Nardus binnen 5 jaar een reserve opbouwt van een jaarbegroting. Het positieve resultaat is 

mede te danken aan het kleine algemene bestuur van Nardus op dit moment. Hiervoor is 

bewust gekozen in afwachting van de besluiten naar aanleiding van de adviescommissie 

Dekker ten aanzien van de bestuurssamenstelling. Ook worden alle vergaderingen zoveel 

mogelijk in het verenigingskantoor gehouden waardoor beduidend minder vergaderkosten 

worden gemaakt. 

 
7.  Communicatie met de achterban 

Statutair worden er twee Algemene Vergaderingen gehouden. Dit jaar hebben deze 

plaatsgevonden op 9 juni 2012 in Twello en op 10 november 2012 in Apeldoorn. Opvallend is 

dat bestuurders van direct aangesloten uitvaartverenigingen zich nauwelijks laten zien 

tijdens een AV. Het bestuur van Nardus betreurt dit ten zeerste. Sinds enkele jaren is het 

mogelijk dat bestuurders van indirect aangesloten uitvaartvereniging als toehoorder 

aanwezig zijn bij de AV. Hiervan wordt slechts door enkelen gebruik gemaakt. 

De website en het NARDUSblad zijn de belangrijkste communicatiemiddelen met de 

achterban. In 2012 zijn er steeds meer bestuursleden gebruik gaan maken om achter de 

inlog naar informatie te kijken. Dit is mede te danken aan de aandacht die de koepels 

hieraan besteed hebben.    Eind 2012 staan er 415 adressen geregistreerd met een 

inlognaam en inlogcode. 181 hebben ingelogd. Achter de inlog staat, op verzoek van enkele 

bonden, veel informatie die alleen bestemd is voor verenigingen die aangesloten zijn bij 

Nardus. In 2013 zullen we hierop blijven attenderen. 

Het NARDUSblad is 7 keer verschenen. De inhoud is kleiner geworden en men kan 

doorklikken om meer informatie te lezen op de website. Er wordt nauwelijks tot geen input 

aangeleverd door commissieleden of verenigingen. In 2012 heeft de officemanager gezorgd 

voor de inhoud en verschijning van het blad. Zij heeft ervoor gekozen het NARDUSblad niet 

regelmatig te laten verschijnen, maar steeds na een bestuursvergadering. Hierdoor is de 

frequentie afgenomen. 

Aan elke lid van Nardus is een contactpersoon verbonden. Een contactpersoon van Nardus 

dient contact te onderhouden met de voorzitter c.q. het dagelijks bestuur van de vereniging. 

Hij/zij dient minimaal twee keer per jaar een vergadering van deze vereniging bij te wonen. 

Hiernaast is contact per telefoon of per mail aan te bevelen. 

Als contactpersoon van Nardus worden onderwerpen besproken als: 

- de Nardusacademie (promotie) 

- vermogensbeheer 

- de Nederlandsche Bank 

- Keurmerk / Gedragscode 

- CAO 

- Arbo zaken 
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- bestuursopvolging 

- ledenwerving 

- samenwerking / fusie 

- ledenadministratie 

- wet op de lijkbezorging 

- rol / belang van Nardus 

- het bespreekbaar maken van de samenwerkingsvorm (bijvoorbeeld opheffen/fuseren) van 

de koepels met Nardus. 

Daarnaast kan worden gepolst hoe een lid denkt over onderwerpen die binnen het bestuur 

leven en kunnen actuele onderwerpen aan de orde komen. 

Leden kunnen ook zelf onderwerpen aandragen en deze bespreken met hun 

contactpersoon.  

Van het bezoek wordt een verslag opgesteld. Het verslag wordt als ingekomen stuk 

gezonden naar het verenigingsbureau. De bestuursleden ontvangen via het 

verenigingsbureau een exemplaar van het verslag ter kennisname. Eventuele vragen die 

worden gesteld worden via het verenigingsbureau beantwoord. 

Voorafgaand aan een bezoek dient de contactpersoon aan te geven wat hij/zij wil bespreken. 

Tijdens een bezoek kunnen geen besluiten worden genomen door de contactpersoon. Men 

kan alleen verzoeken mee terugnemen naar de bestuursvergadering en daar kan een besluit 

worden genomen of indien noodzakelijk als agendapunt worden opgenomen in een 

algemene vergadering. 

Een contactpersoon gaat bij voorkeur ook eenmaal per jaar naar een ledenvergadering 

waarin hij/zij een toelichting kan geven op de werkzaamheden van Nardus en eventuele 

vragen kan beantwoorden. Ook hier dient men zich vooraf voor te bereiden op de 

onderwerpen die men ter sprake wil brengen.  

Eind 2012 ziet het overzicht er als volgt uit: 

Jan R. de Jong Federatie Groningen 

   Limburgse Bond 

   Delu Hoogeveen 

Albert Berends Friese Federatie 

   Drentse Bond 

Leen van Loosen Gelderse-Overijsselse Bond 

   DLE Emmen 

   DLE Assen 

Syta Hammink DLE Woerden 

   Coop. Uitvaartvereniging Rijnmond 

   DLE Rijnsburg 

   LBV Leerdam 

   DEL Urk 

   DLE Koedijk 
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   DLE Schoorl 

   Uitvaartvereniging Twisk 

In 2012 is deze regeling nog onvoldoende uitgewerkt. In 2013 zal hier meer prioriteit aan 

worden gegeven. 

8.  Governance 

In 2012 zijn er geen wijzigingen aangebracht in de statuten en reglementen.  

De ledenvergadering heeft zich geconformeerd aan de Gedragscode Uitvaartzorg paragraaf 

1 t/m 7. In de loop van 2012 is hier veel aandacht aan besteed door zowel Nardus als de 

aangesloten koepels. Eind 2012 heeft de eerste vereniging zich gemeld om te worden 

getoetst. Een vereniging die voldoet aan de eisen ontvangt hiervoor een certificaat en op 

verzoek een gevelbordje. Ook is er een handleiding geschreven Gedragscode Uitvaartzorg. 

Deze staat op de website en is hier te downloaden. Op de laatste pagina staat een checklist 

die wordt afgevinkt door de koepel of door Nardus. Wanneer men voldoet aan de criteria 

ontvangt men een certificaat en wordt dit op de website vermeld. 

Het bestuur is tevens bezig met het opstellen van een Gedragscode Uitvaartfinanciering. 

Deze loopt gelijk op met Solvency II Basic en zal in 2015 haar beslag gaan krijgen. In 2013 

wordt hier verder aan gewerkt. 

9. Activiteiten, onderwerpen en andere resultaten in 2012 

Met ingang van 2012 vallen alle aangesloten verenigingen onder de Ombudsman (SKU). Dit 

betekende dat de algemene voorwaarden moesten worden aangepast. Het blijft mogelijk om 

via Nardus standaard opnameformulieren te bestellen, voorzien van de algemene 

voorwaarden. Uiteraard mag men ook gebruik maken van eigen opnameformulieren. Het 

advies van Nardus is om de algemene voorwaarden op de achterzijde hiervan af te drukken. 

In 2011 is, tijdens de Algemene Vergadering, een adviescommissie ingesteld door de leden, 

onder leiding van Henk Dekker. Deze adviescommissie heeft in de voorjaarsvergadering een 

voorstel gepresenteerd. De leden wilden meer tijd om te overleggen met de achterban. Dit 

hebben zij gekregen en in de najaarsvergadering heeft de adviescommissie opnieuw een 

voorstel voorgelegd aan de vergadering. Grootste probleem van enkele leden is het voorstel 

betreffende de contributieverdeling. In de AV van juni 2013 komt dit weer aan de orde. 

Inmiddels heeft het bestuur van Nardus toegezegd de voorstellen ten aanzien van de 

bestuursstructuur verder uit te werken. 

In 2012 hebben de CAO onderhandelingen plaatsgevonden. De nieuwe CAO is inmiddels 

voorgelegd aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en loopt van 1 januari 

2013 tot en met 31 maart 2014. De complete CAO is te downloaden van de website. 

Er is in 2012 weinig contact geweest met de Nederlandsche Bank. Solvency II Basic is 

uitgesteld. De Gedragscode Uitvaartfinanciering van Nardus loopt gelijk op met Solvency II 

Basic. Hier is in 2012 met de statutaire commissies over gesproken. In het najaar van 2013 

zal het bestuur van Nardus met een voorstel komen. 
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10.  Tot slot. 

Het bestuur bedankt de leden die aanwezig waren tijdens de Algemene Vergaderingen, de 

ad-hoc commissieleden en de leden van de diverse commissies, evenals de bestuurders en 

medewerkers van onze directe en indirecte leden, die ook in 2012 hun vrijwillige bijdrage 

hebben gegeven aan het functioneren van Nardus in al haar geledingen. 

 

 

 

 

 

 


