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“NARDUSblad” ook in juli weer digitaal in uw postvak!
Iedere maand ben ik weer blij als het gelukt is om voldoende kopij
bij elkaar te krijgen om de nieuwsbrief te kunnen vullen. Met dank
aan een enkele trouwe inzender, en met dank aan enkele incidentele
inzenders van kopij.
Natuurlijk … … … vinden wij het fijn om ook uw kopij te krijgen!
De nieuwsbrief is bewust dusdanig opgemaakt dat hij goed op het
scherm te lezen is. Een artikel dat u de moeite waard vind kunt u
apart afdrukken. Het printen kan bij de meesten beperkt blijven tot 1
à 2 pagina‟s.
Er zijn ook mensen die de gehele nieuwsbrief printen, en deze vervolgens in geprinte versie ter beschikking stellen aan anderen. Prima! U zou natuurlijk ook de nieuwsbrief aan anderen door kunnen
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mailen of de e-mailadressen van die anderen in ons adressenbestand kunnen laten opnemen.
Wilt u toch printen, dan kunt u dat uiteraard gewoon in full-color doen. Maar … u kunt dan ook overwegen af te drukken in “grijstinten”, zodat u de kleurencartridges spaart. Een verdere inktbesparing is
mogelijk door vervolgens ook nog de optie “snelbesparend afdrukken” aan te vinken. Het blijft goede
printkwaliteit. Deze printoptie kunt u ook als standaard instellen en daardoor permanent inkt besparen.

Van de bestuurstafel..
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.
In de vergadering van 8 juli draaide Peter Buisman, als beoogd opvolger van de voorzitter, voor het eerst
de volledige vergadering mee. Helaas, moesten wij Fred Meeuwsse in deze vergadering missen!!! Fred
moet i.v.m. ernstige ziekte van zijn vrouw even afstand nemen. Aan het begin van de vergadering heeft
hij ons nog wel kort kunnen bijpraten, waarna hij (wederom) met zijn vrouw naar het ziekenhuis moest.
Wij wensen Fred en Dinie veel sterkte in deze onverwacht heel moeilijke periode.
Voor de vervolgbespreking van de financiële commissie, waarbij ook de penningmeesters weer worden
betrokken, is een datumvoorstel uitgegaan. In de ALV van november moet er een voorstel ter stemming
liggen. Wij vertrouwen er op dat bij het vervolggesprek ook vertegenwoordigers van rechtstreeks aangesloten leden aanwezig zullen zijn.
De secretaris heeft een voorstel gemaakt m.b.t. advertentiebeleid en advertentie tarifering. Het voorstel
wordt geaccordeerd en zal worden opgenomen in de nieuwsbrief. Advertenties zijn m.i.v. de volgende
nieuwsbrief mogelijk.
De commissie NAR/AR gaat werken aan een voorstel om te komen tot een “gedragscode”. Naast het
keurmerk is dit een goede aanvulling. In de ledenvergadering van november kan het voorstel ter accordering worden voorgelegd.
In de bespreking van 5juli zijn Werkgevers (o.a. Nardus) en werknemersvertegenwoordigers tot een concept Cao-akkoord gekomen. Zie het persbericht in deze nieuwsbrief.
In de laatste bestuursvergadering waren op onze uitnodiging aanwezig Rob de Jong (SVU-Enschede) en
Ids Mink (Jelsumerhof-Leeuwarden). Zij gaven toelichting op de ontwikkelingen bij hun organisaties.
Jelsumerhof en SVU zijn een strategische alliantie aangegaan. Deze strategische samenwerking richt
zich ook op het bieden van dienstverlening aan verenigingen, zoals verzekeren, voeren van administratie
en financieel beheer.
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Een eerste concept van het draaiboek voor de ALV in november is doorgenomen.
Van één onzer leden werd een uitgebreid toegelicht verzoek om juridische ondersteuning ontvangen. In
de vergadering is dit heel kort besproken. Er moet een jurist naar kijken.
Een praatstuk om te kunnen komen tot een keuze voor beoordeling van geschillen tussen de SGC of de
SKU is besproken. Het stuk wordt op onderdelen aangepast en/of nader gespecificeerd en zal na de septembervergadering verwerkt worden tot een stuk voor de ALV in november.
Stand van zaken website en nieuwsbrief. Het werken met de nieuwe website loopt nog niet optimaal. De
eerste verzending van de nieuwsbrief via de site liep niet goed. De tweede verzending gaf al minder problemen. De nieuwsbrieven staan en blijven beschikbaar via de site. Gewerkt moet worden aan het up-todate houden. B.v. een persbericht omtrent nieuwe voorzitter zou minimaal gelijktijdig met externe media
op onze site moeten staan.
Eén van de agendapunten was “hoe gaan we verder als bestuur?” Al regelmatig praten wij over visie,
beleid, wijze van besturen etc. Nu, met het naderend afscheid van Fred en de komst van een nieuwe
voorzitter, is het een goed moment om het uitgebreid, en los van de reguliere agenda, hiervoor een aparte
dag uit te trekken. Besloten wordt hiertoe vrijdag 3 september in onze agenda‟s te reserveren. Peter
Buisman en Syta zullen samen de dag voorbereiden.
In verband met het aangekondigde aftreden van onze penningmeester Sinus Zuidema (in najaar 2011) is
en wordt al rondgekeken naar een mogelijke nieuwe penningmeester. Het functieprofiel is hierbij bekeken en besloten is om alle functieprofielen nogmaals tegen het licht te houden en eventueel te herbezien.
We nemen dit mee op 3 september.
Het eventueel organiseren van een congres in het najaar zal eveneens verder worden besproken op 3september.
Verder is nog steeds 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).
Tot zover het nieuws van de bestuurstafel … .
(Sjaak den Hollander, 13-7-2010)

Advertentiebeleid
Het advertentiebeleid is dat in het NARDUSblad uitvaartgerelateerde advertenties geplaatst kunnen worden. Een potentiële adverteerder kan zijn belangstelling om te adverteren aangeven, een concept van een
advertentie aanleveren, waarna de redactie de mogelijkheden tot plaatsing zal bezien. Als daartoe aanleiding is wordt de advertentie voorgelegd aan het bestuur van Nardus.
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Overweegt u een advertentie te plaatsen?
Navolgend de gedetailleerde informatie en een concept-brief…
NARDUSblad is de digitale nieuwsbrief van Nardus en komt iedere maand omstreeks de 15e van de
maand uit.
In de vakantieperiode juli/augustus komt de nieuwsbrief minimaal éénmaal uit.
ADVERTENTIETARIEVEN EN VOORWAARDEN 2010.
Al onze diensten zijn conform artikel 11.1.h. vrijgesteld van BTW.
De tarieven voor plaatsing van een advertentie in kleur zijn gelijk aan zwart/wit.
KONTRAKTPRIJZEN
Plaatsing maandelijks in het lopende jaar - Tarief
(rest.maanden) x 1/12 x prijs jaarplaatsing
“NARDUSblad” verschijnt 11 tot 12 x per jaar.
Tot de 5e van een maand kan nog advertentietekst
(eventueel met foto‟s) worden ingezonden.
Indien de besteller der advertenties in gebreke is
het verschuldigde bedrag te betalen en/of indien
hij niet aantoont zo tijdig de tekst te hebben ingezonden, dat de uitgever de advertenties op overeengekomen tijd en wijze kan plaatsen, vervalt
zijn recht om het in totaal gecontracteerde bedrag
per geplaatste advertentie te voldoen, doch is dit
bedrag dadelijk en ineens, hetzij voor het overblijvende gedeelte, opvorderbaar.

Losse
plaatsing
advertentie

Jaar
plaatsing
Advertentie

GROOTTE

PRIJZEN IN
2010

1/8 pagina

€ 90,--

1/4 pagina

€ 135,--

1/2 pagina

€ 220,--

1 pagina

€ 350,--

1/8 pagina

€ 830,--

1/4 pagina

€ 1250,--

1/2 pagina

€ 1750,--

De advertenties mogen slechts ten doel hebben
1 pagina
€ 2450,-reclame te maken voor het bedrijf van de opdrachtgever en de uitgever heeft het recht zonder
opgaaf van redenen advertenties, waar hij de inhoud met het bovenstaande of met de belangen der leden en/of abonnees in strijd acht, te weigeren.
Geen voorwaarden zijn voor partijen bindend dan bovenstaande, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
NARDUS samenwerkende uitvaartorganisaties t.a.v. mevr. S. Hammink-Boomsma
Dalenk 7a
7371 DE LOENEN
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NARDUS samenwerkende uitvaartorganisaties t.a.v. mevr. S. Hammink-Boomsma
Dalenk 7a
7371 DE LOENEN

Mevrouw, mijnheer,

De ondergetekende

...............................................

wonende te

...............................................

bevestigt u hierdoor zich op bijgaand vermeld advertentietarief en voorwaarden tegenover u voor 2010
te hebben verbonden en geeft opdracht om ....... achtereenvolgende advertenties, elk groot ....... pagina à

€ ............... per advertentie of het kwantumtarief ad
€ ............... te doen plaatsen in “NARDUSblad”, in te gaan met het eerst uitkomende nummer na heden.

Plaats, ................................
Datum, ................................ 2009.

Firmastempel en handtekening

Advertentie als eerder geplaatst? JA / NEE *
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Akkoord CAO Uitvaartverzorging
’s-Gravenhage, 9 juli 2010

Er is een onderhandelingsresultaat bereikt voor de
nieuwe “CAO Uitvaartverzorging” tussen vakbonden CNV Dienstenbond, FNV Bondgenoten en De
Unie enerzijds en brancheverenigingen BGNU en

De beschikbaarheidstoeslag wordt voortaan met
hetzelfde percentage verhoogd en loopt vanaf nu
mee in de indexatie van de salarissen. Er komt een
feestdagentoeslag die ook geldt voor gewerkte

Nardus anderzijds. De werkgevers zijn inmiddels
akkoord en de vakbonden leggen het resultaat nu
voor aan hun leden.

uren binnen het reguliere dienst- en of beschikbaarheidsrooster.

De CAO heeft een looptijd van 15 maanden, van 1
juli 2010 tot 1 oktober 2011. Per 1 juli 2010 worden de salarissen verhoogd met 1% en per 1 april
2011 met 0,3%.

De onderhandelaars hebben verder afgesproken
een werkgroep in het leven te roepen die concrete
voorstellen over de invoering van levensfasebewust beleid gaat maken. Per 1 januari 2011 wordt
het voeren van functioneringsgesprekken ingevoerd, waarvoor voor die tijd een doelmatige methode zal worden aangereikt. Ook is er een budget
vanuit het CAO-fonds vrijgemaakt voor een onderzoek naar het opstarten van een norminstituut
voor opleidingen in de uitvaartsector.

Contactpersoon namens de werkgevers:

Contactpersoon namens de vakbonden:

Matthijs de Gee

Arie Kasper, CNV Dienstenbond

telefoon: 075 – 64 78 760

telefoon 023 – 56 51 052 / 686
a.kasper@cnvdibo.nl

Het AVV onderzoek.
Binnenkort krijgt iedere werkgever in de uitvaartbranche waaronder de Nardus leden een enquête in de
bus met het verzoek om deze in te vullen en te retourneren. Een belangrijk onderzoek omdat we op die
manier het aantal werknemers in de branche te weten willen komen. Een vereiste om überhaupt een verzoek tot algemeen verbindend verklaring van de CAO te doen.
Het is zeer belangrijk deze in te vullen en te retourneren. Wij rekenen op uw medewerking.
Syta Hammink
Officemanager Nardus
Dalenk 7a
7371 DE LOENEN
Tel. 055 - 505 13 16
Fax 055 - 505 33 02
Digitale nieuwsbrief

16-07-2010

Pagina 6

Samenwerkende uitvaartorganisaties

Banksparen, een mooi kaal product … ook voor uitvaart
Als u weet waarvoor u wilt sparen, is het beter om dat direct op een fiscaal gunstige manier te
doen. Voorheen kon dat alleen via een verzekering, maar sinds 2008 is het ook mogelijk op een
bankspaarrekening.
De een staat op het punt een huis te kopen en wil sparen voor het aflossen van
de hypotheek. De ander wil graag wat geld reserveren voor de oude dag. Met
zelf sparen kunt u een heel eind komen, maar wat doet u als de vrijstelling van
euro 20.661 wordt bereikt?
U kunt natuurlijk gewoon vermogensbelasting gaan betalen. Een andere mogelijkheid is om het geld fiscaalvriendelijk weg te zetten op een bankspaarrekening.
Banksparen is een jong verschijnsel, dat in korte tijd ongekend populair is geworden. Afgelopen jaar
verviervoudigde het totale spaartegoed dat op bankspaarrekeningen staat naar euro 2,4 mrd. Ondertussen
krimpt het aantal afgesloten levensverzekeringen en spaarhypotheken. Jarenlang was het alleen mogelijk
om via deze verzekeringen geld fiscaal gunstig opzij te zetten voor pensioen of de aflossing van de hypotheek.
Al vanaf de jaren tachtig vindt de Consumentenbond dat het monopolie moet worden doorbroken dat
verzekeraars hebben op fiscaalvriendelijk sparen. Na de eeuwwisseling kwam er steeds meer onvrede
over de hoge kosten en het gebrek aan transparantie bij verzekeraars. De woekerpolisaffaire versterkte
dit gevoel bij consumentenorganisaties, consumenten en politici. Na een flinke lobby van de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis werd in 2007 de initiatiefwet banksparen van de Kamerleden Staf
Depla (PvdA) en Stef Blok (VVD) aangenomen. Vanaf 2008 kwamen de eerste bankspaarproducten op
de markt.
Bijna geen kosten
Net zoals bij gewoon sparen zet u bij banksparen geld op een spaarrekening. Het verschil met een gewone rekening is dat u vooraf bepaalt hoe lang u gaat sparen en waarvoor. Als u twijfelt of u uw geld wilt
vastzetten op een bankspaarrekening, bedenk dan dat u ook zelf belastingvrij kan sparen tot een bedrag
van euro 20.661. Dan zit u niet opgescheept met de fiscale regels die bij banksparen komen kijken.
Eventueel kunt u boven de vrijstelling alsnog met dat geld gaan banksparen.
Bij banksparen kunt u kiezen uit twee varianten, de spaarvariant en de beleggingsvariant. Verreweg de
meeste klanten kiezen voor de spaarvariant, blijkt uit cijfers van het CBS. Dat is ook de ervaring van
financieel adviseur Wilfred Mooij, directielid van Geijsel Kroon. Zijn klanten beleggen hun bankspaartegoed liever niet. „Sinds de crisis schrikken mensen terug voor het nemen van risico‟s.‟
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Een andere reden om te kiezen voor de spaarvariant, is dat u voor deze variant bijna geen kosten betaalt.
Bij de beleggingsvariant lagen de kosten volgens een test van de Consumentenbond in 2008 tussen de
1% en 17%. Toch bleken de kosten van de beleggingsvariant van banksparen in 2008 lager dan die van
verzekeringen. Bij de levensverzekeringen die de Consumentenbond onderzocht kwam maximaal een
derde van het opgebouwde vermogen in handen van de verzekeraar en de tussenpersoon. Daarbovenop
kwamen vaak nog de kosten voor het afdekken van het risico van overlijden of arbeidsongeschiktheid.
Ondertussen beginnen de verzekeraars zich aan te passen. „De markt is sinds de introductie van banksparen in beweging gekomen,‟ vertelt Barbara den Uijl van de Consumentenbond. „Tarieven van verzekeraars zijn gedaald.‟
Aflossen hypotheek
Bij banksparen voor aflossing van een hypotheek spaart u geld op een rekening, waar u gedurende vijftien of twintig jaar niet aan mag komen. Zolang dit bedrag op de bankspaarrekening staat, betaalt u geen
inkomstenbelasting over het tegoed. Er is sprake van een vrijstelling in box 1.
Als het tegoed na een looptijd van vijftien of twintig jaar vrijkomt, is het de bedoeling dat de klant daarmee zijn hypotheek (gedeeltelijk) aflost. Hierover hoeft geen inkomstenbelasting te worden betaald.
Tenminste, er geldt een vrijstelling van euro 34.100 bij een looptijd van vijftien jaar en een van euro
150.500 bij een spaarperiode van twintig jaar.
Als u het bedrag echter ergens anders voor gebruikt, moet u alsnog inkomstenbelasting betalen over de
rente die u over uw totale inleg hebt ontvangen. Aan een spaarrekening voor eigen woning (SEW) zijn
nog een aantal voorwaarden verbonden. Zo moet er gedurende vijftien jaar elk jaar een bedrag naar de
rekening worden overgemaakt. Deze inleg mag variëren, met de beperking dat de hoogste totale jaarinleg niet meer dan tien keer zo hoog mag zijn dan de laagste jaarinleg.
Banksparen voor het aflossen voor de eigenwoningschuld zit zo in de lift, dat de Rabobank zijn verzekeringsproducten op dit vlak zelfs heeft afgeschaft, vertelt Michel Ligtlee, beleidsadviseur van Vereniging
Eigen Huis.
Extra pensioen
Waar het aflossen van een hypotheek via banksparen volledig belastingvrij kan, is dat bij het sparen voor
de oude dag niet het geval. Wel is het fiscaal gunstiger dan het wegzetten op een spaarrekening. Dat
komt omdat er over het tegoed op de bankspaarrekening geen vermogensrendementsheffing van 1,2%
(box 3) wordt geheven. Maar let op: u kunt alleen banksparen voor extra pensioen als er sprake is van
een pensioentekort.
Bij banksparen voor extra pensioen stort u jaarlijks een bedrag op een geblokkeerde rekening. Dit bedrag mag u aftrekken van het belastbare inkomen in box 1. Als u met pensioen gaat, komt het bedrag
vrij. Vervolgens kunt u weer kiezen of u het bedrag wilt laten uitkeren via een lijfrenteverzekering of via
een bankspaarproduct. De periodieke uitkeringen zijn belast in box 1.
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Een voordeel van banksparen is volgens de Consumentenbond dat het bedrag wordt uitgekeerd aan uw
nabestaanden als u zelf komt te overlijden. Bij een verzekeringspolis houdt de verzekeraar het geld. Een
nadeel is dat u bij banksparen geen gegarandeerde opbrengst hebt, omdat toekomstige rentes niet bekend
zijn. Bij een verzekering is een gegarandeerde opbrengst wel mogelijk.
Bij een verzekering wordt het risico van overlijden standaard meeverzekerd. Dat betekent dat een gedeelte van de premie daaraan opgaat en dus niet wordt ingezet voor het opbouwen van kapitaal voor het
aflossen van de hypotheek of het opbouwen van extra pensioen. „Banksparen is een kaal product, dat is
het mooie ervan,‟ zegt financieel adviseur Wilfred Mooij. Ook Vereniging Eigen Huis vindt dit een pluspunt. Ligtlee: „Het is niet meer dan een bankrekening waarop je geld stort. De volledige inleg wordt gespaard.‟
Een overlijdensrisicoverzekering moet apart worden afgesloten. Volgens Ligtlee is dit het grootste voordeel van banksparen. „Doordat je spreekt over twee aparte producten, is het een stuk transparanter. Bovendien kun je kiezen voor de goedkoopste verzekering, omdat je die ook ergens anders kan afsluiten.‟
Overzetten
Hebt u een verzekeringspolis die u vanwege de kosten wilt overzetten naar een bankspaarrekening? Kijk
dan eerst even hoe lang de polis al loopt. Is dat meer dan acht jaar, dan heeft het waarschijnlijk niet zo
veel zin om over te stappen, omdat u de meeste kosten al hebt betaald. Indien u overstapt, vergeet dan
niet dat dit fiscaal geruisloos moet gebeuren. Dit betekent dat het geld op geen enkel moment tot uw beschikking mag komen, anders kunt u alsnog een naheffing van de fiscus verwachten.
Het is ten slotte verstandig om in een adviesgesprek zelf naar banksparen te vragen, als de tussenpersoon
er niet over begint. Volgens Michel Ligtlee van Vereniging Eigen Huis was het intermediair aanvankelijk namelijk niet zo happig om banksparen te adviseren.
Financieel adviseur Mooij bevestigt dat. „Voor het afsluiten van een lijfrenteverzekering krijgt de adviseur direct een behoorlijke provisie. Bij banksparen is die provisie in eerste instantie veel lager.‟ Ligtlee
van Vereniging Eigen Huis constateert wel dat er sinds de woekerpolisaffaire en de introductie van
banksparen het nodige is veranderd. „Steeds minder adviseurs werken met provisie. Zij brengen nu gewoon de advieskosten in rekening.‟
Waarvoor?
Banksparen kan voor een aantal doelen aangewend worden.
1. Aflossen hypotheek
Banksparen voor het aflossen van de hypotheek kan geheel belastingvrij met een vrijstelling in box 1.
2. Extra pensioen
Het bedrag dat u jaarlijks stort voor het opbouwen van extra pensioen, kunt u aftrekken van de belasting. U betaalt geen vermogensbelasting over het tegoed.
Vanaf de pensioendatum kunt u de pensioenspaarpot periodiek laten uitkeren. Hierover betaalt u wel
belasting.
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3. Gouden handdruk
In maart 2010 kwamen de eerste bankspaarproducten op de markt voor het wegzetten van de ontslagvergoeding. Via een zogeheten stamrechtrekening kunt u uw gouden handdruk tegen rente parkeren,
zonder dat u de vermogensrendementsheffing hoeft te betalen.
Vanaf de afgesproken einddatum laat u het vermogen periodiek uitkeren. Over de uitkeringen betaalt
u wel belasting.
4. Uitvaart
Sinds dit jaar is het juridisch mogelijk om te banksparen voor de uitvaart. De eerste producten moeten nog op de markt komen.
Bron: Het Financieele Dagblad 8-5 Door: Elisa Hermanides, Sjaak 9-5-2010.

Mag ik een rouwstoet doorsnijden?
Sinds 1 juli 2010 mag u een rouwstoet, bestaande uit motorvoertuigen, niet meer doorsnijden. De
regeling geldt alleen op gelijkwaardige kruisingen en als de voertuigen van de rouwstoet voorzien
zijn van de officiële vlaggen.
Regels bij naderende rouwstoet
Het eerste voertuig van een rouwstoet valt niet onder de
regeling en moet zich dus aan de normale voorrangsregels
houden. Nadert u de volgauto‟s van een rouwstoet, dan
gelden de volgende regels:
Als weggebruiker moet u op een gelijkwaardige
kruising voorrang verlenen aan de volgauto‟s van
een rouwstoet. Het maakt niet uit van welke kant de
rouwstoet komt, of de rouwstoet rechtdoor gaat of
afslaat.
Wilt u als voetganger of als bestuurder van een gehandicaptenvoertuig bij een zebrapad oversteken, dan moet u een naderende rouwstoet voor laten gaan.
Wilt u als bestuurder van een autobus van een bushalte binnen de bebouwde kom wegrijden, dan
moet u een officiële rouwstoet die van achteren nadert voor laten gaan. Buiten de bebouwde kom
gold dit al.
Regels voor rouwstoet bij geen gelijkwaardige kruising
De regeling geldt niet op voorrangskruisingen, rotondes, kruispunten met verkeerslichten, invoegstroken
en uitritten. Daar gelden voor de rouwstoet de normale voorrangsregels.
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Regeling voor welke rouwstoeten
De regeling geldt alleen als de motorvoertuigen van de rouwstoet, zowel begrafenisauto‟s als particuliere volgauto‟s, op de juiste manier voorzien zijn van de officiële vlaggen. De uitvaartondernemer deelt
deze vlaggen uit.
Uitvaartondernemers zijn niet verplicht de officiële vlaggen te gebruiken. Een rouwstoet zonder officiële
vlaggen valt niet onder de regeling en moet zich aan de normale voorrangsregels houden.
Officiële rouwstoetvlag
De officiële rouwstoetvlaggen moeten bevestigd worden
aan de linkerzijde en rechterzijde van de voertuigen. De
vlaggen zijn alleen toegestaan om de overledene naar zijn
laatste rustplaats (begraafplaats of crematorium) te begeleiden.
Daarna gaan de vlaggen van de particuliere volgauto‟s terug naar de uitvaartondernemer en worden de vlaggen op
de begrafenisauto‟s afgedekt. Vanaf dat moment gelden
weer de normale voorrangsregels.
Voorbeeld van de luxe magneetvoeten met RVS
Rouwkoetsen en verkeersregels
Voor een uitvaartstoet met rouwkoetsen bestaan geen bij- sierplaat.
zondere verkeersregels. Een bestuurder van een rouwkoets, die deel uitmaakt van een uitvaartstoet, moet
zich dus houden aan de normale verkeersregels.

Bron: Rijksoverheid 9-7, Sjaak.

Rouw vlaggen
Stoetvlaggen.nl heeft een passende oplossing gevonden voor twee regelmatig terugkerende problemen
bij het rouwvervoer. Namelijk de herkenbaarheid van de (particuliere) volgauto‟s en de verkeersveiligheid.
Met onze stoetvlaggen maakt u duidelijk onderscheid tussen deelnemers aan de rouwstoet en het overig
verkeer. Tevens doen de stoetvlaggen dienst als herkenning tussen de particuliere volgauto‟s onderling.
Vanuit alle richtingen is het in één oogopslag duidelijk welke auto‟s aan de stoet deelnemen. Als extra
leveren we in een pakket een kunststof bordje dat met zuignappen bevestigd wordt op de achterruit van
de laatste auto. Het bordje is voorzien van de text van uw keuze;
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EINDE STOET
of
ROUWSTOET
Met deze stoetvlaggen biedt u aan de nabestaanden een geheel nieuwe extra service, waarmee het risico
dat de stoet door andere weggebruikers doorsneden wordt, of dat de stoet bij drukke kruisingen of verkeerslichten uiteen valt wordt voorkomen. Bij kruisingen mag de stoet dan niet meer doorsneden worden. Mocht er toch een onderbreking in de stoet zijn is dit voor het overig verkeer gelijk duidelijk. Bovendien herkennen deelnemers aan de stoet elkaar al op grote afstand door het grote zichtveld van de
stoetvlaggen. De gehele stoet zal dan ook met gepast respect zijn bestemming bereiken.
Stoetvlaggen.nl
Na een gedegen ontwikkelingsproces van de vlaggen, waarbij deze ook uitvoerig zijn getest onder alle
denkbare (weers)omstandigheden, hebben we gewacht op de definitieve richtlijnen waaraan de officiële
rouwstoetvlag moet gaan voldoen.
Vanaf 1 juli 2010 wordt de officiële rouwstoetvlag wettelijk erkend en zal de rouwstoet bij gebruik
daarvan tijdens een uitvaart niet meer doorsneden mogen worden door het overige verkeer.
De skaileren vlaggen van Stoetvlaggen.nl zijn op dit moment voorzien van een nieuw design en voldoen
daarmee aan de definitieve richtlijnen die gelden vanaf 1 juli 2010.
Stoetvlaggen.nl doet er alles aan om de kwaliteit en duurzaamheid van haar producten op een hoogwaardig peil te houden. Tijdens de ontwikkeling en de testfase hebben we dan ook voortdurend de hoogst
mogelijke eisen gesteld. Zo willen we de verwachtingen van onze klanten waarmaken en zo mogelijk
overstijgen. Op die manier onderscheiden we ons van andere producten. Wat de duurzaamheid en gebruiksgemak betreft hebben we het maximaal haalbare bereikt. Bij normaal gebruik gaan deze vlaggen
jaren lang mee.
Wij bieden op alle vlaggen een fabrieksgarantie van een jaar.
De door ons geleverde stoetvlaggen zijn uniek omdat ze volledig veilig toepasbaar zijn op iedere auto,
onder alle (weers)omstandigheden. Zonder bijkomende voorwaarden; ramen hoeven in de zomer niet
dicht te blijven en ook zijn we niet afhankelijk van het wel of niet aanwezig zijn van auto-antennes. We
maken daarvoor gebruik van speciale magneetvoeten. Deze zijn geheel omhuld met rubber tegen lakbeschadigingen en afgedekt met een fraaie sierplaat van RVS. Door toepassing van deze magneetvoeten
kunt u de vlaggen met een simpele handeling op iedere auto plaatsen en na afloop ook in een handomdraai weer verwijderen. De magneetvoeten zijn uitvoerig getest. Er is geen kans op verschuiven, ook
niet bij hoge snelheden. Alle metalen delen zijn van RVS. De vlag zelf is zeer luxe uitgevoerd met dubbel skaileer en verstevigd met een kunststof plaat tussen de skailagen. De skaileren vlag is met retroreflekterend materiaal afgezet volgens de nieuwe officiële richtlijnen.
Stoetvlaggen.nl
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Rouwstoetbegeleiding door VDW Uitvaartsupport
Ede, 21 juni 2010 – Vanaf 1 juli 2010 is het voor het gewone verkeer in Nederland weer verboden
om een rouwstoet te doorkruisen. Het verbod dat twintig jaar geleden is afgeschaft wordt daarmee
opnieuw van kracht. Voorwaarde is wel dat een rouwstoet duidelijk herkenbaar is als stoet en dat
iedere auto aan beide zijden is voorzien van officiële vlaggetjes. Het Edese VDW Uitvaartsupport
voorziet in professionele verkeersbegeleiding.
Demissionair-minister Eurlings (Verkeer) gaf in de Tweede kamer aan dat deze maatregel verder gaat dan alleen
het ruimte geven aan een rouwstoet in het verkeer: “Het
zegt veel over de mate van respect in de samenleving.”
Verkeersbegeleiding
Om de rouwstoet en het verkeer rondom de rouwstoet veilig te begeleiden, start VDW Uitvaartsupport met verkeersbegeleiding. Geerrette de Bonte - Van de Weerd, van
VDW Uitvaartsupport: “De verkeersregelaars begeleiden
de rouwstoet vanaf de plaats van vertrek naar de plaats
van de uitvaartceremonie. Zij zorgen ervoor dat de stoet
duidelijk zichtbaar aaneengesloten is en dat deze dus niet
wordt onderbroken door het andere verkeer. De begeleiders zijn getraind om professioneel de stoet én het verkeer
te regelen, toch zijn ze voor de stoet zelf onopvallend aanwezig op een emotionele dag.”
Landelijke inzet
Het Edese bedrijf heeft goede samenwerkingen met landelijke politiekorpsen en de gemeenten in Nederland. Hierdoor kan de verkeersbegeleiding door heel Nederland ingezet worden. Geerrette de Bonte - Van de Weerd: “Met deze dienst willen we iedereen de mogelijkheid
geven om een rouwstoet en het verkeer daaromheen ordelijk te laten verlopen.”
Boeken
Verkeersbegeleiding kan, ongeacht de uitvaartverzorger, vanaf nu geboekt worden via VDW Uitvaartsupport, 0318 – 650 000. Op de website www.uitvaartsupport.nl staat meer informatie over verkeersbegeleiding en de andere diensten van het bedrijf.
Persbericht
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Nieuwe uitvaartonderneming kiest voor „stijlvolle‟ aanpak
ALPHEN - Ze brengen jaren aan ervaring mee en weten hoe ze een uitvaart tot in de puntjes moeten verzorgen: Carien en Wilco Mensink-Ferguson zijn een eigen uitvaartonderneming gestart.
Stijlvol, zo omschrijft Carien Mensink-Ferguson de uitvaartonderneming die ze met haar man Wilco is begonnen
in Alphen aan den Rijn. Een logische stap voor de twee:
samen brengen ze meer dan twintig jaar aan ervaring bij
verschillende uitvaartondernemingen met zich mee. „De
gedachte aan een eigen onderneming speelde al langer,‟
verklaart Mensink. „We zochten ook verandering, een mogelijkheid om ons meer te ontplooien.‟ Het resultaat is vorige week officieel van start gegaan: Mensink - Ferguson
Clara Mensink en Wilco Mensink-Ferguson.
Uitvaartzorg.
(Foto: Wil Kokelaar)

Mensink begrijpt dat stijlvol niet meteen duidelijk is en
verklaart zich nader. Ze gebruikt daarvoor drie woorden:
warm, waardig en waardevol. „De uitvaart moet warm zijn voor de nabestaanden, waardig voor de overledene en moet een waardevolle herinnering zijn voor hen die achterblijven.‟ De nieuwe uitvaartonderneming plaatst zich wat dat betreft in het midden van alle begrafenisondernemingen in Alphen aan den
Rijn: „Niet te modern, niet te ouderwets en niet informeel. We gaan voor de gulden middenweg,‟ vertellen de twee. „Stijlvol, is het goede woord.‟
Mensink en Ferguson hopen zich door hun aanpak te onderscheiden van de andere ondernemingen. „We
gaan voor een persoonlijke aanpak waarbij we goed luisteren naar de wensen van de nabestaanden. En
het maakt ons niets uit of een plechtigheid groot of klein is.‟ De nieuwe onderneming werkt vanuit huis,
maar kan alles leveren en verzorgen voor wat voor uitvaart dan ook. Ze doen niet alleen de complete uitvaart, maar kunnen daarbij ook de persoonlijke wensen verzorgen zoals het levensverhaal van de overledene vertellen zodat de uitvaart toch iets persoonlijks heeft als de nabestaanden dit niet kunnen of willen. „Dat heeft niemand anders in Alphen,‟ weten de twee. „Tijdens de begrafenis zelf zijn we ook de
ceremoniemeester.‟
Maar kan een kleine begrafenisonderneming dan wel alles bieden? Mensink-Ferguson begrijpt de vraag
en verzekert dat zij niet onder doen voor welke onderneming dan ook. „Een rouwkamer kunnen we huren bij het crematorium en ook verschillende kerken hebben er een.‟ Daarnaast kunnen de twee een uitvaart door hun manier van werken - vanuit huis - goedkoper aanbieden. „Dat moet mensen in deze slechte economische tijd toch ook aanspreken. Wij kunnen alles in eigen beheer doen, ook bijvoorbeeld de
laatste verzorging van de overledene. Een andere onderneming moet daarvoor iemand inhuren.‟
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Uniek is dat de uitvaartonderneming de mogelijkheid biedt om een dragersgroep in te zetten die volledig
uit vrouwen bestaat. „Zodoende kan desnoods een hele begrafenis worden uitgevoerd door vrouwen.‟
Maar ook een plechtigheid in de avonduren, in een tent of gewoon buiten behoren tot de mogelijkheden.
Mocht iemand zich afvragen waar in Alphen een ideale plaats is voor een buitenplechtigheid: „Op de
Oosterbegraafplaats is een veld waar een tent gezet kan worden zodat vanuit daar de complete uitvaart
verzorgd kan worden.‟ Overigens is begraven in de avonduren niet mogelijk, cremeren wel.
Bron: Witte Weekblad 30-6, Sjaak 1-7-2010

Telefonische controle VAR-verklaringen
Het controleren van VAR-verklaringen wordt een stuk eenvoudiger. Bij het Landelijk Coördinatiepunt
VAR kunnen ondernemers sinds kort de echtheid van VAR-verklaringen met een telefoontje verifiëren.
De Belastingdienst meldt op zijn website dat ondernemers tijdens kantooruren rechtstreeks kunnen bellen met telefoonnummer (088) 15 11 000 om te controleren of een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) authentiek is. Om tegemoet te komen aan vragen uit het bedrijfsleven is het telefoonnummer opengesteld.
Gemak en zekerheid
Op basis van de bij de Belastingdienst bekende gegevens wordt gecontroleerd of de combinatie BSNVAR klopt. Als de combinatie niet klopt, vindt nader onderzoek plaats. Minister de Jager van Financiën:
„Deze nieuwe service van de Belastingdienst biedt ondernemers gemak en zekerheid. Opdrachtgevers
die twijfelen aan de authenticiteit van VAR-verklaringen, hebben zo snel uitsluitsel.‟

Een nieuwe samenwerking
„Jelsumerhof‟ en SVU slaan de handen ineen en
bundelen hun krachten. Samen vormen zij een
nieuwe organisatie met een gezamenlijk ambitie.
Dat is wat hen bindt. Meer dan afkomst en meer
dan jarenlange ervaring in de uitvaartzorg en verzekeringen. Zij gaan samen verder omdat zij een
gezamenlijk doel nastreven.

Zij hebben expertise op het vlak van verzekeren,
administratie en financieel beheer. De diepere ambitie richt zich op het leven. Zij leveren verschillende producten en diensten en willen die graag ter
beschikking stellen van andere verenigingen. Samen met die verenigingen willen zij hun dienstverlening verder ontwikkelen en uitbouwen.

Jelsumerhof en SVU gaan samen onder een nieuwe naam verder. Die naam maken zij spoedig bekend. Meer nog dan hun naam, zijn zij te herkennen aan een geheel eigen manier van werken. Zij
staan naast de verenigingen, zoals de leden naast
elkaar staan.

Wanneer u geïnteresseerd bent in hun activiteiten
dan kunt u contact opnemen met Rob de Jong,
0651108253 of Ids Mink 06-53397106
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GUV maakt video in Uitvaartcentrum Balinkes mogelijk.
GUV heeft de nieuwe audio- en video-installatie van uitvaartcentrum Balinkes in Winterswijk officieel
in gebruik worden genomen. Ina Ruesink, beheerster van het uitvaartcentrum, krijgt de installatie overgedragen door directeur Martijn Klein Gebbink van Frontline Professional Audio onder toeziend oog
van de directie van GUV, Bert van Asselt.
Directeur Bert van Asselt van GUV: “Sinds ruim een jaar
is uitvaartcentrum Balinkes nu onderdeel van GUV. In die
periode hebben wij gezien dat uitvaarten met het grootst
mogelijke respect worden verzorgd. Maar wij hebben ook
gemerkt dat wij bij uitvaarten in de Balinkes een aantal
diensten niet konden bieden, die wij wel gewend waren in
ons crematorium GUV Berkenhove in Aalten. De mogelijkheid om video-opnamen van een dienst te maken of het
vertonen van video- of fotopresentaties was niet mogelijk.
Op de foto: V.l.n.r. Martijn Klein Gebbink, Bert
Juist deze diensten worden door nabestaanden erg gewaar- van Asselt en Ina Ruesink bij de officiële ingedeerd. Het weergeven van beelden geeft een extra dimen- bruikname van de nieuwe installatie.
sie aan het afscheid zo horen wij van nabestaanden. Daarbij hadden wij wat negatieve ervaringen met de
betrouwbaarheid van sommige onderdelen van de oude muziekinstallatie. Daarom was de keus snel gemaakt voor een forse investering om de nabestaanden in uitvaartcentrum Balinkes deze mogelijkheden
ook te bieden.”
Voor de realisatie is GUV in zee gegaan met Frontline Professional Audio. “Frontline kenden wij al van
werkzaamheden in het crematorium in Aalten,” zegt Bert van Asselt. “Daarbij hebben wij hen leren kennen als een bedrijf dat niet alleen technisch heel vaardig is, maar ook uitstekend met ons meedenkt. En
misschien nog wel belangrijker, als een bedrijf dat zich aan de afspraken houdt. Erg belangrijk bij ons
werk. Dat is ook gebleken in de Balinkes. De installatie is in twee weken gerealiseerd, zonder dat nabestaanden daar hinder van hebben ondervonden.”
Martijn Klein Gebbink van Frontline: “In overleg met GUV hebben wij een ontwerp gemaakt voor een
installatie. Uitgangspunten waren: veelzijdigheid, betrouwbaarheid en gebruiksgemak. Veelzijdigheid in
de zin dat allerlei muziek- , video- en computerbestanden afgespeeld kunnen worden. Daarnaast wilde
men bij GUV de betrouwbaarheid verhogen. Alles wordt nu dan ook dubbel opgenomen.
Het verhoogde bedieningsgemak waarborgt een vloeiende ondersteuning van de uitvaart” Martijn vervolgt: “Dit project hebben wij als erg plezierig ervaren. Bij GUV is erg veel kennis aanwezig over het
gebruik van audio en video bij uitvaarten. Daardoor konden zij ons precies vertellen wat zij wel en wat
zij niet wilden. Samen hebben wij ervoor gezorgd dat wij het project binnen de geplande twee weken uit
hebben kunnen voeren.”
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Ina Ruesink, sinds het samengaan in 2009 ook werknemer bij GUV, is blij met de nieuwe installatie.
“Natuurlijk is het eerst even wennen aan een nieuwe installatie met al deze mogelijkheden. Maar ik ben
er trots op dat wij nabestaanden in Winterswijk nu al deze mogelijkheden kunnen bieden. Het vertonen
van foto‟s, powerpoint presentaties of videofilms tijdens een uitvaart is een geweldige aanwinst. Vooral
de jongere generaties groeien op met al deze mogelijkheden. GUV is een dienstverlener die rekening
houdt met de wensen van nabestaanden en dus is het eigenlijk niet meer dan logisch dat wij er voor zorgen dat wij deze mogelijkheden kunnen aanbieden. Dat GUV dit echter, ondanks de forse investering die
er voor nodig was, toch doet, daar ben ik best wel trots op.”
persbericht

Eeuwfeest uitvaartvereniging De Laatste Eer
KOLLUMERZWAAG – Op 19 april 1942 werd de uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ te Kollumerzwaag officieel geliquideerd. In januari 2010 vierde de inmiddels ruim drieduizend leden tellende organisatie in De Trije Doarpen haar eeuwfeest.
Feiten lijken soms met elkaar in tegenspraak te
zijn. Zo bleek gisteravond uit de herdenkingsrede
van huidig voorzitter Sieberen Bosma uit Zwagerbosch. In 1942 werd namelijk besloten tot liquidatie in verband met de graaicultuur van destijds de
Duitse bezetter. “Om tefoaren te kommen dat de
besetter in greep yn de kas dwaan soe, waard de
feriening opdûkt”. Er was indertijd een batig saldo
van ruim honderd gulden.
Nauwe banden heeft de vereniging aldoor gekend
met Kaspersma Uitvaartkistenfabriek. Samen met
Steenhouwerij Buitenpost en Drukkerij Broersma
hield deze in verband met het jubileum een expositie rond het thema begrafenisdienst.
De avond werd naast tientallen leden ook bijgewoond door de oud-boden Lucas van der Ploeg
Digitale nieuwsbrief

(85) en Willem Bosma die zo‟n 22 jaar als bode
heeft gefungeerd. Overige boden zijn Mient de
Hoop, Jouke de Vries en Gerrit van der Bij geweest. De bodedienst wordt op dit moment verzorgd door Janneke Vellema uit Harkema.
Bron: Nieuws uit het Noorden, 22-1, Sjaak 16-6-2010.
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Meer bevoegdheden voor Arbeidsinspectie bij aanpak onderbetaling
ARBEIDSRECHT – De Arbeidsinspectie mag straks de administratie van een werkgever in beslag nemen
bij een vermoeden van onderbetaling. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister
Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een van de taken van de Arbeidsinspectie is te controleren of werkgevers minimaal het wettelijk minimumloon en de verplichte vakantiebijslag betalen.
De Arbeidsinspectie mag momenteel de administratie van werkgevers al inzien. Ook kan de inspecteur de
administratie meenemen om te kopiëren. Als werkgevers niet meewerken, kan proces-verbaal worden opgemaakt. Wordt de Wet arbeid vreemdelingen overtreden, dan kan de Arbeidsinspectie ook nu al de administratie in beslag nemen. De wetswijziging maakt inbeslagname van de administratie nu ook mogelijk
bij een vermoeden van een overtreding van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.
Het wetsvoorstel ligt nu bij de Raad van State voor advies.

Betalingsonmacht moet voortaan schriftelijk gemeld
RECHTSVERKEER – Bestuurders en vertegenwoordigers van ondernemingen die hun omzetbelasting en
of loonheffingen niet op tijd kunnen betalen, moeten dat sinds 4 juli schriftelijk melden.
Voorheen kon een bestuurder of vertegenwoordiger van een onderneming die vennootschapsbelastingplichtig is, de betalingsonmacht voor zijn zakelijke belastingen en premies zowel mondeling (ook telefonisch) als schriftelijk melden.
Sinds 4 juli staat in het persoonlijk domein (PD) van de onderneming op de website van de Belastingdienst een formulier gereed waarmee de gemachtigde de betalingsonmacht van de onderneming kan melden. Gebruik van dat formulier is overigens niet verplicht. Men kan ook op een andere wijze de betalingsonmacht schriftelijk melden.
Wordt de melding verzuimd, dan kunnen de bestuurders van de onderneming aansprakelijk worden gesteld op grond van de zogenoemde „bestuurdersaansprakelijkheid‟.
De schriftelijke melding treedt onmiddellijk in werking. Vanaf dat moment moet voor alle dan verstreken
tijdvakken (bijvoorbeeld de aangifte loonheffingen over de maand mei 2010) de betalingsonmacht schriftelijk worden gemeld.

Vakantiewetgeving aangepast naar aanleiding besluit Europees Hof
ARBEIDSRECHT – De ministerraad heeft op voorstel van de ministers Donner van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid en Hirsch Ballin van Justitie ingestemd met een wetsvoorstel om de regeling voor vakantie en verlof aan te passen. Werknemers die langdurig ziek zijn krijgen voortaan recht op hetzelfde
aantal vakantiedagen als niet-zieke werknemers. In Nederland is dat nu niet zo: langdurig zieke werknemers bouwen minder vakantiedagen op. De wijziging is noodzakelijk door uitspraken van het Hof van
Justitie van de Europese Gemeenschappen.
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Het wetsvoorstel regelt daarnaast dat werknemers in de toekomst hun wettelijke vakantiedagen binnen
anderhalf jaar moeten opnemen. Te lang uitstellen van vakantie kan de veiligheid en gezondheid in gevaar brengen. Extra vakantiedagen vallen buiten de nieuwe regeling. De termijn geldt niet voor werknemers die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest vakantie op te nemen. Werkgever(s) en werknemer(s)
kunnen in onderling overleg besluiten de termijn te verlengen.
Het wetsvoorstel ligt nu voor advies bij de Raad van State.

Nieuwe versie aangifteprogramma loonheffingen 2010
FISCAAL – Voor gebruikers van het aangifteprogramma loonheffingen 2010 van de Belastingdienst is
een nieuwe versie beschikbaar waarin een aantal controles zijn toegevoegd. De Belastingdienst adviseert
de oude versie niet meer te gebruiken.
In de nieuwe versie kan de werkgever of intermediair de gegevens van eerdere aangiften overnemen.
Niet alle gegevens hoeven dus opnieuw te worden ingevuld. De aangifte is te downloaden in de beveiligde omgeving voor ondernemers op de website van de Belastingdienst.

Tweede Kamer wil bedrijfsfiets uitzonderen bij werkkostenregeling
FISCAAL – De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarmee een aparte regeling voor de bedrijfsfiets wordt gecreëerd naast de werkkostenregeling die per 1 januari 2011 ingaat.
Het plan is werkgevers en werknemers de mogelijkheid te bieden te kiezen voor een onbelaste bijdrage
voor de aanschaf van een fiets, waarna voor bijvoorbeeld vijf jaar geen onbelaste vergoeding voor woonwerkverkeer mogelijk is.
Het bedrag van de onbelaste bijdrage moet zo worden vastgesteld dat het budgettair effect nul is. Het is
de bedoeling van de Tweede Kamer dat het kabinet deze regeling opneemt in het Belastingplan 2011.
Sjaak, 13-07, met dank aan Jo Simons voor aanlevering van alle fiscale en juridische kopij!

Agenda
01-09-2010

Najaar 2010, basiscursus voor bestuurders

03-09-2010

Oriënteringsdag AB-Nardus

09-09-2010

Bestuursvergadering Nardus

14-10-2010

Bestuursvergadering Nardus

06-11-2010

ALGEMENE VERGADERING NARDUS

11-11-2010

Bestuursvergadering Nardus

09-12-2010

Bestuursvergadering Nardus
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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
: 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
: 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
: 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
: 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
: 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
: 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

Digitale nieuwsbrief

Naam
Functie

: Syta Hammink
: 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 centrale archivering.
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