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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.  

2. Leden 

Nardus telde in 2013, 16 aangesloten leden, waarvan 5 regionale koepelorganisaties en 11 

rechtstreeks bij Nardus aangesloten verenigingen. 

In 2013 zijn, op basis van de aangeleverde gegevens van 2012, 6671 uitvaarten van leden 

en 825 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 is 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 2013 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 

In 2013 hebben geen bestuurswisselingen plaatsgevonden. Ook is het bestuur niet 

aangevuld in verband met de te verwachte ontwikkelingen ten aanzien van een nieuwe 

bestuurstructuur in 2014. 

Het bestuur heeft in 2013, 9 keer vergaderd. Deze vergaderingen zijn gehouden in het 

verenigingskantoor. Hierdoor zijn de vergaderkosten nihil. 

Op 31 december 2013 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 

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, worden hier gehouden, waardoor de externe 
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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. Ook in 2013 kwam zij niet aan het gemiddelde van 12,5 uur per 

week. Het aantal betaalde uren is ongewijzigd gebleven. Mede door het feit dat Syta op elk 

moment van de dag beschikbaar is en er wijzigingen in de werkzaamheden zullen 

plaatsvinden naar aanleiding van de besluiten in de Algemene Vergadering (AV) van 

november 2013. 

5. Commissies 

In 2013 zijn er, conform de besluiten van de AV, geen vergaderingen geweest van de 

diverse commissies. Wel is er enkele malen via de mail contact geweest. 

Peter Buisman heeft ook in 2013 de contacten met Schretlen en DNB onderhouden. 

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

Hammink is, indien nodig, zijn vervanger. 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. De huidige 

CAO loopt tot 31 maart 2014. Tevens zijn er gesprekken gaande om te komen tot één CAO 

voor de gehele uitvaartbranche, Onze CAO zal dan worden samengevoegd met de CAO 

crematoria. De huidige CAO crematoria loopt nog tot 1 juli 2015. Het ligt in de bedoeling om 

de nieuwe CAO voor de uitvaartbranche te laten lopen tot 1 juli 2015. In de tussenliggende 

periode kan worden onderhandeld met diverse partijen om te komen tot één CAO voor de 

gehele uitvaartbranche. 

6. Financiën 

De jaarrekening 2013 toont een positief resultaat van ruim € 8.847,00, 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.  

 
7.  Communicatie met de achterban 

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

plaatsgevonden op 15 juni 2013 in Nijkerk en op 16 november 2013 in Apeldoorn. Evenals in 

voorgaande jaren hebben ook in 2013 de 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 

nauwelijks gebruik gemaakt. 

De website en het NARDUSblad zijn de belangrijkste communicatiemiddelen met de 

achterban. De informatie wordt onvoldoende gelezen en bestuursleden kijken nauwelijks 



4 

Jaarverslag 2013   

achter de inlog van de Nardus website. De binding van de meeste aangesloten 

uitvaartverenigingen met Nardus is dan ook zeer gering.  

Mede op verzoek van de leden is de Nardus nieuwsbrief kleiner geworden en wordt er vaker 

verwezen naar meer informatie op de website. De nieuwsbrief verschijnt enkele weken na 

een bestuursvergadering en komt hierdoor niet  op een voorgeprogrammeerd tijdstip uit. 

Syta Hammink, officemanager, verzorgt de inhoud in overleg met het bestuur voor de Nardus 

nieuwsbrief 

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: 

Meerwaarde van Nardus Samen Sterk  

 

- Branche structuur: de Nederlandsche Bank, AFM, ACM 

- Keurmerk / Gedragscode/Algemene Voorwaarden 

- CAO 

- Arbo zaken 

- Communicatie  

- Bestuursopvolging 

- Ledenwerving 

- Regionale samenwerking / fusie 

- Ledenadministratie 

- Financiële administratie en technische voorziening 

- Vermogensbeheer 

- Wet- en regelgeving, waaronder fiscale wetgeving, toezichtregels en wet op de 

lijkbezorging. 

 

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 
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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 2013 ziet het overzicht er als volgt uit: 

Jan R. de Jong Federatie Groningen 

   Limburgse Bond 

   Delu Hoogeveen opgezegd m.i.v. 2014 

Albert Berends Friese Federatie 

   Drentse Bond 

Leen van Loosen Gelderse-Overijsselse Bond 

   DLE Emmen opgezegd m.i.v. 2014 

   DLE Assen opgezegd m.i.v. 2014 

Syta Hammink DLE Woerden 

   Coop. Uitvaartvereniging Rijnmond opgeheven, nog geen officieel 

        bericht van ontvangen 

   DLE Rijnsburg  

   LBV Leerdam opgezegd m.i.v. 2015 

   DEL Urk 

   DLE Koedijk 

   DLE Schoorl 

   Uitvaartvereniging Twisk opgezegd m.i.v. 2015 

 In 2013 is wederom gebleken dat contact via mail plaatsvindt of per telefoon. Het bezoeken 

van een bestuursvergadering komt nauwelijks voor. Wel is de contactpersoon, of een 

vervanger, aanwezig bij de algemene ledenvergadering wanneer hiervoor een uitnodiging 

wordt ontvangen. 

8.  Governance 

In 2013 zijn er geen wijzigingen aangebracht in de statuten en reglementen. Wel zijn er in de 

AV in november besluiten genomen ten aanzien van de statuten. Deze wijzigingen worden 

via de notaris verwerkt, waarna aangepaste statuten in het voorjaar 2014 worden 

voorgelegd. 

In 2013 is er wederom veel aandacht besteed aan de Nardus Gedragscode Uitvaartzorg. 

Diverse koepels vinden achteraf dat er teveel druk wordt gelegd op de besturen van hun 

aangesloten leden. Men ziet de nut en noodzaak nog steeds niet in. Enkele verenigingen 

hebben in 2013 het certificaat uitgereikt gekregen. Wel kunnen we constateren dat er diverse 

besturen bezig zijn met de Nardus Gedragscode Uitvaartzorg. Dit blijkt uit de vragen die op 

het verenigingsbureau binnenkomen.   

In 2013 zijn er 3 verenigingen die het certificaat hebben aangevraagd en ontvangen. Dit zijn: 
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 Memento Mori Heerde 

 De Laatste Eer Koedijk 

 Draagt Elkanders Lasten Urk 

 

De verenigingen die het certificaat hebben ontvangen worden op de website van Nardus 

vermeld. 

Ten aanzien van de voorbereiding op de Nardus Gedragscode Uitvaartfinanciering is in 2013 

geen aktie ondernomen. Het bestuur richt zich eerst nog op realisatie van de Nardus 

Gedragscode Uitvaartzorg. Uitstel heeft vooral  te maken met het feit dat Solvency II is 

uitgesteld tot 1 januari 2016. 

9. Activiteiten, onderwerpen en andere resultaten in 2013 

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

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

2012 een voorstel gepresenteerd. Enkele  leden wilden echter meer tijd om te overleggen 

met de achterban. Dit hebben zij gekregen en in de najaarsvergadering van 2012 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. Besloten is dat de contributie ook in 2013 wordt geïnd op basis 

van het aantal uitvaarten van leden en niet-leden. 

In de AV in november 2013 is de nieuwe bestuursstructuur verder uitgewerkt. Er zijn 

profielschetsen van de diverse bestuursfuncties opgesteld. Deze zijn terug te vinden op de 

website van Nardus. Het dagelijks bestuur wordt uitgebreid met een algemeen bestuur 

waarin vaste vertegenwoordigers zitten van de aangesloten leden. Namens de direct 

aangesloten leden neemt één persoon plaats. De statuten zullen hierop worden aangepast, 

zoals is besloten in de november vergadering. Het huidige bestuur stelt zich op het 

standpunt dat de leden ruim de gelegenheid moeten hebben om  de nieuwe structuur met 

nieuwe mensen in te vullen. Op 31 december 2013 hadden zich nog geen kandidaten 

gemeld voor een dagelijksbestuursfunctie. 

De huidige CAO voor de uitvaartbranche loopt van 1 januari 2013 tot en met 31 maart 2014. 

het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de CAO algemeen verbindend 

verklaard. Hiervoor is wederom een enquête gehouden onder de verenigingen en bedrijven 

die werkzaam zijn in de uitvaartbranche. Het wordt steeds moeilijker om de CAO algemeen 

verbindend verklaard te krijgen. In 2014 zoekt het bestuur naar een oplossing hiervoor. 

Ook in  2013 is er weinig contact geweest met de Nederlandsche Bank. Voorzitter, Peter 

Buisman, heeft een gesprek gevoerd met DNB over de eisen die aan een bestuurslid worden 

gesteld. De eisen worden steeds zwaarder, terwijl weinig aangesloten verenigingen in de 

toekomst onder Solvency II Basic  gaan vallen. De Gedragscode Uitvaartfinanciering van 

Nardus loopt qua planning gelijk op met Solvency II Basic. Aangezien Solvency II Basic op 

een later tijdstip ingaat, staat ook de Gedragscode Uitvaartfinanciering nog steeds op een 

lager pitje. Het bestuur van Nardus heeft bewust in het najaar 2013 dit niet aan de orde 

gesteld in de algemene vergadering, daar er andere onderwerpen hogere prioriteit hadden. 
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Op 19 maart heeft in Zwolle en op 27 maart heeft in Koedijk een penningmeesteravond 

plaatsgevonden onder leiding van Albert Berends. Beide avonden zijn goed bezocht en de 

deelnemers hebben positief gereageerd. 

Op 19 oktober 2013 heeft het bestuur een studiedag georganiseerd met diverse 

onderwerpen en sprekers. Deelnemers konden een keuze maken uit het aanbod. Helaas is 

deze dag niet doorgegaan door het gebrek aan voldoende belangstelling. 

In de AV van november is een wijzigingsvoorstel ten aanzien van de bestuurssamenstelling 

voorgelegd aan de leden, ontstaan uit het onderzoek van de commissie Dekker. De leden 

hebben dit voorstel aangenomen. Dit betekent dat de statuten hierop aangepast moeten 

worden.  Voor de diverse functies zijn functieprofielen opgesteld: 

Voorzitter 

De voorzitter van NARDUS zal met enthousiasme en betrokkenheid de belangenorganisatie 

Nardus en het gedachtegoed van de bij Nardus aangesloten leden  vertegenwoordigen op 

een wijze die mensen zowel intern als extern inspireert tot optimale samenwerking ter 

versterking van de uitvaarbranche in zijn totaliteit. 

- Beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden. 
- Beschikt over een strategische visie op het werkveld van Nardus en haar leden. 
- Kan goed leiding geven aan een op advies, lobby en samenwerking gerichte 

belangenorganisatie. 
- Leidt de vergaderingen en ziet toe dat het vastgestelde beleid ten uitvoer gebracht wordt. 
- Kan daarbij beleidsmatig en doelgericht werken en kan goed delegeren. 
- Vertegenwoordigt de organisatie, al dan niet samen met ander bestuursleden. 
- Poneert zich als bindend figuur in de samenwerking met ander organisaties. 
- Is eerste eindverantwoordelijke voor de uitvoering van het beleid. 
 

Secretaris 

De secretaris van NARDUS zal met veel organisatietalent en inventiviteit de procedures, 

systemen en samenwerkingsvormen van Nardus beheren en verbeteren.  

- Beschikt over goede communicatieve vaardigheden. 
- Beschikt over een tactische visie op het werkveld van Nardus en haar leden. 
- Kan goed leidinggeven aan operationele en veranderingsprocessen van het Nardus 

verenigingsbureau. 
- Kan goed leidinggeven aan organisatorische en kwaliteitsprojecten die Nardus uitzet bij 

haar leden. 
- Heeft kennis van bestuursvormen en interesse in nieuwe inzichten en organisatievormen. 
- Adviseert Nardusleden op het gebied van vrijwilligersbeleid. 
- Is verantwoordelijk voor en verzorgt de interne en externe PR van de organisatie. 
- Is aanspreekpunt voor vragen en problemen op het gebied van communicatie. 
- Bewaakt de communicatielijnen binnen de organisatie en haar achterban. 
- Is verantwoordelijk voor alle interne en externe correspondentie. 
- Is verantwoordelijk voor de verslagen van vergaderingen en bijeenkomsten. 
- Is organisatorisch aanspreekpunt van en eerstverantwoordelijke voor het 

verenigingsbureau. 
- Vertegenwoordigt de organisatie, al dan niet samen met andere bestuursleden. 
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Penningmeester 

De penningmeester van NARDUS is naast de bewaker van de financiële positie van Nardus 

tevens een gedegen financieel specialist en gesprekspartner voor leden van Nardus op 

financieel- economische onderwerpen. 

- Beschikt over goede communicatieve vaardigheden. 
- Beschikt over een financieel-economische visie op het werkveld van Nardus en haar leden. 
- Houdt zich op de hoogte van de politieke en financiële ontwikkelingen in het uitvaartwezen. 
- Kan goed leidinggeven aan financiële-  en actuariële projecten die Nardus uitzet bij haar 

leden. 
- Is verantwoordelijk voor de interne financiële huishouding van Nardus. 
- Stelt jaarlijks de jaarrekening en begroting op en is verantwoordelijk voor de 

budgetbewaking. 
- Vertegenwoordigt de organisatie, al dan niet samen met andere bestuursleden. 
 

Dagelijks Bestuurslid uitvaartzorg 

Het bestuurslid uitvaartzorg zal met interesse en inzicht inhoud geven aan het (mede) 

ontwikkelen van toekomstgerichte processen bij uitvaartverenigingen en het verspreiden en 

uitleggen van wetten en regels in de uitvaartbranche. 

- Beschikt over goede communicatieve vaardigheden. 
- Beschikt over een maatschappelijk-economische visie op het werkveld van Nardus en haar 

leden. 
- Heeft veel kennis van wet- en regelgeving op het gebied van het uitvaartwezen.   
- Is geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen en maakt die zowel binnen als buiten de 

organisatie bekend. 
- Onderhoudt, veelal samen met ander bestuursleden, contacten met uitvoerende instanties. 
- Is ervaren in het effectief overdragen van kennis naar de leden van Nardus. 
- Bereidt adviezen op het gebied van wet- en regelgeving over het onderwerp uitvaartzorg 

voor. 
- Houdt zich bezig met toezicht, coördinatie en uitvoering van de gedragsregels, alsmede 

wet- en regelgeving binnen de organisatie. 
- Is de vraagbaak voor de achterban over de toepassing van wet- en regelgeving op het 

gebied van de uitvaartzorg. 
- Vertegenwoordigt de organisatie, al dan niet samen met ander bestuursleden. 
 

Dagelijks Bestuurslid uitvaartfinanciering 

Het bestuurslid uitvaartfinanciering zal met interesse en inzicht inhoud geven aan het (mede) 

ontwikkelen van toekomstgerichte processen bij uitvaartverenigingen met een 

verzekeringsfunctie en het verspreiden en uitleggen van wetten en regels in de 

uitvaartbranche. 

- Beschikt over goede communicatieve vaardigheden. 
- Beschikt over een financieel-economische visie op het werkveld van Nardus en haar leden. 
- Heeft veel kennis van wet- en regelgeving op het gebied van uitvaartverzekeringen. 
- Is geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen en maakt die zowel binnen als buiten de 

organisatie bekend. 
- Onderhoudt, veelal samen met ander bestuursleden, contacten met uitvoerende en 

toezichthoudende instanties. 
- Is ervaren in het effectief overdragen van kennis naar de leden van Nardus. 
- Bereidt adviezen op het gebied van wet- en regelgeving over het onderwerp 

uitvaartfinanciering voor. 



9 

Jaarverslag 2013   

- Kan goed leidinggeven aan financiële-  en actuariële projecten die Nardus uitzet bij haar 
leden. 

- Houdt zich bezig met toezicht, coördinatie en uitvoering van gedragsregels, alsmede wet- 
en regelgeving binnen de organisatie. 

- Is de vraagbaak voor de achterban over de toepassing van wet- en regelgeving op het 
gebied van de uitvaartzorg. 

- Verzorgt en coördineert in samenwerking met Nardusleden, indien wenselijk, 
regiobijeenkomsten waarin onder andere de algemene vergadering wordt voorbereid. 

- Is aanspreekpunt voor Nardusleden op het gebied van de organisatie. 
- Vertegenwoordigt de organisatie, al dan niet samen met ander bestuursleden. 
 

Vice-voorzitter 

Het vice-voorzitterschap van NARDUS is geen afzonderlijke functie. De taak zal worden 

belegd bij één van de hiervoor beschreven dagelijkse bestuurders. Naast het eigen profiel 

van de functionaris geldt voor deze functie extra: 

- Kan goed leidinggeven aan vergaderingen en ziet toe dat het vastgestelde beleid ten 
uitvoer gebracht wordt. 

- Kan daarbij beleidsmatig en doelgericht werken en kan goed delegeren. 
- Positioneert zich binnen  het bestuur als verbindende kracht. 

 

CAO-onderhandelaar 

Het taakstelling cao-onderhandelaar namens NARDUS is geen afzonderlijke functie. De taak 

zal worden belegd bij één van de hiervoor beschreven dagelijkse bestuurders. Naast het 

eigen profielen van de functionaris geldt voor deze functie extra: 

- Heeft veel kennis van arbeidsrecht. 
- Is sterk geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen m.b.t. de positie van de 

uitvaartvereniging als werkgever. 
- Beschikt over strategisch- en tactisch onderhandelingsinzicht. 

 

Bestuurslid van het algemeen bestuur 

Deze, naast het DB, toegevoegde bestuursleden zijn verantwoordelijk voor de directe 

communicatie met de achterban, zowel als spreekbuis  van deze achterban van Nardus, als 

het terug vertalen van ontwikkelingen vanuit Nardus t.b.v. de uitvaartverenigingen. Het profiel 

van deze bestuursleden wordt in de eerste plaats bepaald door de eigen achterban, die zij 

vertegenwoordigt. Daarnaast geldt voor deze functie extra: 

- Heeft een positieve grondhouding t.o.v. Nardus als landelijke belangenbehartiger 
voor de uitvaartbranche. 

- Is operationeel bestuurder, bij voorkeur voorzitter, van een uitvaartorganisatie in de 
zin van artikel 4 van de statuten van Nardus, dan wel vertegenwoordiger namens de 
direct bij Nardus aangesloten uitvaartverenigingen. 

- Is gedurende zijn/haar benoeming gemandateerd namens de eigen achterban om 
deel te nemen aan de bestuurlijke besluitvorming van Nardus en weet zich daarin 
gesteund door zijn/haar medebestuurders in de eigen achterban. 
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Samenvatting van de bestuurlijke structuur, zoals vastgelegd in statuten en 

huishoudelijk reglement: 

- Leden van Nardus vaardigen een vertegenwoordiger af naar de Algemene 

Vergadering (hierna AV) van Nardus, die tweemaal per jaar wordt gehouden. 

- Voorzitters van de aangesloten koepels en één door de rechtstreeks aangesloten 

uitvaartverenigingen gekozen vertegenwoordiger, vormen tezamen met het dagelijks 

bestuur (hierna DB) van Nardus het algemeen bestuur, dat minimaal driemaal 

(praktisch waarschijnlijk viermaal) per jaar bijeenkomt. 

- Het dagelijks bestuur komt minimaal zesmaal (praktisch waarschijnlijk acht- tot 

tienmaal) bijeenkomt in het verenigingsbureau van Nardus 

- Bestuurders van Nardus worden benoemd in de AV, waarbij de kwalificaties worden 

getoetst op basis van een profiel, zoals aangegeven in dit hoofdstuk. 

- Het DB is verantwoordelijk voor de dagelijkse operationele en bestuurlijke taken van 

Nardus. 

- De naast het DB toegevoegde bestuursleden zijn verantwoordelijk voor de directe 

communicatie met de achterban, zowel als spreekbuis van deze achterban van 

Nardus, als het terug vertalen van ontwikkelingen vanuit Nardus t.b.v. de 

uitvaartverenigingen.  

- De vereniging Nardus wordt ondersteund door het verenigingsbureau dat functioneert 

onder verantwoordelijkheid van het DB. 

Met de bestuurswijzigingen worden de commissies ontbonden. Wanneer het noodzakelijk is 

kan een (tijdelijke) werkgroep worden opgericht. 

Besloten is dat in november 2016 een evaluatie plaatsvindt. 

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 2013 hun vrijwillige bijdrage 

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

 

Loenen, 4 april 2013 


