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Het jaar is alweer (bijna) voorbij ….
COLOFON
Deze Nieuwsbrief is het digitale informatieblad van Nardus.
Nardus wil de belangen behartigen
van uitvaartverenigingen.
Info: http://www.nardus.eu
Wilt u de Nieuwsbrief ontvangen?
Uw bijdrage aan redactie zenden?
Mail dan naar: info@nardus.eu
Kopij volgend NARDUSblad vòòr
5 januari 2010.
Advertentiebeleid
Per 15 januari 2009 is het laatste
NARDUSblad in gedrukte versie
verschenen.
Per 15 januari 2009 heeft de
digitale nieuwsbrief de naam
“NARDUSblad digitaal”
gekregen.
Het advertentiebeleid is n.a.v. een
besluit in de bestuursvergadering
van 8 januari 2009 aangepast.
Besloten is dat in “NARDUSblad
digitaal” geen advertenties
worden opgenomen.

Het lijkt alsof de kerstperiode van vorig jaar net achter de rug is als
we alweer volop in de kerstperiode van dit jaar bezig zijn. Zonder
uitzondering geeft iedereen aan dat het druk,druk, druk is. Wat doen
wij onszelf eigenlijk allemaal aan …. Zelfs in zo‟n periode die toch
heel wezenlijk uitnodigt om je te bezinnen, om rust te nemen en
aandacht te geven aan het leven, aan nieuw leven ….
Ook in deze nieuwsbrief stomen we weer gewoon door. Juridisch,
fiscaal, verenigingstechnisch, een uitgebreide agenda, activiteiten
voor het nieuwe jaar
En … ….
Toch ook heel mooi daartussen een bericht over een nieuwe mogelijkheid tot bezinning!!!
In Niekerk is door de vereniging Oldekerk-Niekerk een bezinningsruimte gecreëerd. Fijn dat deze vereniging dat met ons wil delen.
Perfect passend in deze tijdsperiode. Geweldig!!
Kortom,
Weer een inhoud met veel variatie.
De redactie wenst u allen veel leesplezier.
Sjaak den Hollander, 12-12-2009.
In deze Nieuwsbrief o.a.
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Van het verenigingsbureau.
Het jaar loopt ten einde. Er is weer veel gebeurd dit jaar. De Nardusacademie heeft met succes een tweetal cursussen georganiseerd voor bestuurders van grotere verenigingen. In 2010 zijn de bestuurders van
kleinere verenigingen aan bod. Hiervoor komen we naar de provincies toe. Wij hebben de aangesloten
Bonden en Federaties gevraagd te inventariseren hoe groot de animo hiervoor is. Tot heden hebben wij
nog weinig reacties ontvangen. Hoe komt dit? Dat zouden we graag willen weten. Tenslotte kwam de vraag vanuit de leden zelf. Wel horen we
de klacht dat het bedrag van € 295,00 per persoon veel te hoog is. Als ik u
dan vertel dat hiervoor aangepaste opleidingen worden/zijn ontwikkeld,
speciaal gericht op onze doelgroep. We willen werken met groepen van
minimaal 8 en maximaal 15 personen, dit om iedereen voldoende aandacht te kunnen geven. Aan het einde van elke avond wordt er cursusmateriaal uitgereikt wat gebruikt kan worden als naslagwerk. Het zullen inSyta Hammink, officemanager

tensieve avonden worden, maar we kunnen u verzekeren dat u aan het
einde van de cursus een beter inzicht heeft in het reilen en zeilen van uw
vereniging en de noodzaak van een goede boekhouding en ledenadministratie inzichtelijk is geworden.

Ook willen we in 2010 NARDUS meer op de kaart zetten. NARDUS moet meer naamsbekendheid krijgen, dat is een van de uitkomsten vanuit het congres op 3 oktober. Een mogelijkheid is het logo van
NARDUS op uw briefpapier te vermelden. Hiervoor zijn richtlijnen afgesproken. Deze kunt u opvragen
bij uw Bond/Federatie en natuurlijk ook bij het secretariaat van NARDUS. Als vereniging moet je trots
zijn dat je bij NARDUS hoort, straal dat ook uit!
Deze nieuwsbrief ontvangt u nog op de “ouderwetse” manier via Outlook. De volgende nieuwsbrief
wordt verstuurd via de nieuwe website. Vanaf 15 januari is de nieuwe website inde lucht. Bekijk de
website maar eens rustig en wij horen graag reacties. Wat is goed, wat kan nog beter en wat mist u.
Het lastige bij het opmaken van de indeling van de website is, dat wij te maken hebben met diverse doelgroepen. Er zijn mensen die horen van NARDUS en hier iets over willen lezen. Dan hebben we de leden
van onze leden. Dus, de uitvaartverenigingen, die zijn terug te vinden.
Tenslotte zijn er verenigingen die mensen in dienst hebben en ook op de hoogte willen zijn van ontwikkelingen. Wij hopen erin geslaagd te zijn dat iedereen datgene vindt wat hij/zij zoekt.
Daarnaast wordt het mogelijk om in te loggen om nog meer informatie te vinden die niet voor iedereen
toegankelijk hoeft te zijn en er komt ruimte voor een forum. Met name de Wft-verenigingen hebben hier
behoefte aan.
Bestuurs- en commissieleden kunnen straks de agenda en bijbehorende stukken zelf ophalen. Dus NARDUS staat aan het begin van een geheel nieuw (digitaal) tijdperk.
Digitale nieuwsbrief
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Ikzelf heb dit jaar met veel plezier de werkzaamheden gedaan ten behoeve van NARDUS en kijk uit
naar 2010 om met elkaar een nog betere branchevereniging neer te zetten.
Samen Sterk!
Rest mij nog u fijne feestdagen toe te wensen en een voorspoedig, maar vooral gezond 2010.
Syta Hammink

Agenda
26-01-2010
28-01-2010
02-02-2010
04-02-2010
09-02-2010
11-02-2010
16-02-2010
18-02-2010
02-03-2010
04-03-2010
09-03-2010
11-03-2010
13-03-2010
18-03-2010
25-03-2010
08-04-2010
15-04-2010
22-04-2010
06-05-2010

Opleiding voor bestuurders
Opleiding voor bestuurders
Opleiding voor bestuurders
Opleiding voor bestuurders
Opleiding voor bestuurders
Opleiding voor bestuurders
Opleiding voor bestuurders
Opleiding voor bestuurders
Opleiding voor bestuurders
Opleiding voor bestuurders
Opleiding voor bestuurders
Opleiding voor bestuurders
Jaarvergadering Drentse Bond
Basisopleiding voor bestuurders
Basisopleiding voor bestuurders
Basisopleiding voor bestuurders
Basisopleiding voor bestuurders
Basisopleiding voor bestuurders
Basisopleiding voor bestuurders

Limburg
Noord-Holland
Limburg
Noord-Holland
Drenthe
Friesland
Drenthe
Friesland
Groningen
Gelderland/Overijssel
Groningen
Gelderland/Overijssel

“ … Op 15 januari zal de nieuwe website de lucht in gaan!!! Bezoek dan
www.nardus.eu, kijk rond en geef uw mening d.m.v. „contact‟ zodat wij de
website verder ook naar uw wensen kunnen inrichten … .”

Ingezonden brief:
In de bestuursvergadering van 10 december is de van de Uitvaartvereniging “Kerspel” Leens ontvangen
brief behandeld.
Het bestuur is blij met het op deze manier meedenken door verenigingsbesturen.
Graag willen wij e.e.a. onverkort met u allen delen. In de contacten van portefeuillehouders vanuit bestuur met de leden zal o.a. deze brief gebruikt kunnen worden om met elkaar van mening te wisselen.
Volg dit voorbeeld!! En geef ons uw mening ter bespreking in bestuursvergadering of om te delen met uw
collega-bestuurders van verenigingen d.m.v. de nieuwsbrief.
Digitale nieuwsbrief
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Leens, 9 oktober 2009.
Hoe gaat de samenstelling van het Nardusbestuur er in de toekomst uitzien.
Het bestuur van de uitvaartvereniging “Kerspel” Leens wil graag op het volgende uw aandacht vestigen.
Er wordt veel gepleit voor professionalisering van het Nardusbestuur. En terecht want dat is een goede
zaak en zeker nodig, ook wij willen graag veel kennis in het bestuur die door capabele mensen met de
juiste netwerken de belangen van de uitvaartbranche kan dienen.
In de statuten is vastgelegd dat de bestuursleden worden benoemd op basis van hun deskundigheid en
integriteit, onafhankelijk of men deel uit maakt van het bestuur van een Narduslid of een uitvaartverenigingsbestuur.
Ons bestuur ziet als bezwaar, dat als er uitsluitend mensen in het Nardusbestuur zitten, die alleen op kennis en integriteit zitting hebben in het Nardusbestuur, het contact met de achterban op de achtergrond
raakt. Het Nardusbestuur dient ook contact te houden met de besturen van de verenigingen met minder
dan 3000 betalende leden, zodat men weet wat er precies leeft bij de verenigingen en hoe de verenigingen
in de praktijk werken. Daarom is het noodzakelijk dat Nardus zich meer profileert en presenteert bij de
plaatselijke verenigingen, anders wordt de afstand te groot en zullen de verenigingen geen affiniteit hebben met Nardus.
Zoals het Nardusbestuur nu is samengesteld is dat geen probleem omdat de meeste bestuursleden zelf nog
deel uitmaken van het bestuur van een “kleine” vereniging. Hierdoor is de aandacht voor de “kleine” verenigingen nog gewaarborgd. Maar als het Nardusbestuur volledig gaat bestaan uit leden die voldoen aan
de criteria zoals gesteld in de statuten zonder affiniteit te hebben met de “werkvloer”, zijnde de “kleine”
uitvaartverenigingen, dan lopen we het risico dat de band met de verenigingen verloren gaat en de afstand
tot Nardus te groot wordt. Hiermee bedoelen we dat er misschien te veel wordt gekeken naar en gerekend
met de belangen van de grote “Wft” verenigingen. Er worden veel goede zaken geregeld en die zijn ook
noodzakelijk, maar die dienen wel goed overgebracht te worden en toegelicht te worden aan de plaatselijke verenigingen en daarvoor is rechtstreeks contact met die verenigingen nodig. Men moet Nardus kunnen zien in de personen die Nardus vertegenwoordigen. Daarom is het misschien toch wel zinvol om een
deel van het Nardusbestuur te laten bestaan uit leden die bestuurslid zijn van een koepel of een uitvaartvereniging. Over de juiste verhouding professionele leden en leden van een koepel of vereniging kan nader worden ingevuld. In dit verband verdient het aanbeveling misschien nog eens na te denken over een
Ledenraad. Dit willen we u als Nardusbestuur ter overweging geven en daarover graag uw mening horen,
daar we dit een zeer belangrijke zaak vinden.
Verder zijn wij van mening dat Nardus er voor instaat dat de bij haar aangesloten verenigingen voldoen
aan de criteria die de overheid stelt. Wij willen er ook op aandringen dat het ook zichtbaar wordt dat de
aangesloten verenigingen aan de regel en wetgeving voldoen. Daartoe zullen regels moeten worden opgesteld en besluiten moeten worden genomen op de Algemene Ledenvergaderingen van Nardus die overgeDigitale nieuwsbrief
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nomen moeten worden door de Nardusleden (koepels).
Besluiten die zijn genomen op een Algemene Ledenvergadering dienen te worden nageleefd en er zullen
sancties op moeten staan als er leden of verenigingen zijn die zich daaraan niet willen conformeren. Dit
kan inhouden dat de “vrijblijvendheid” steeds minder zal gaan worden. Want we willen dat Nardus als
een betrouwbare organisatie wordt gezien bij alle overlegpartners.
Ons standpunt is: beter minder leden waar we zeker weten dat ze alles goed en volgens de regels geregeld
hebben dan veel leden waarvan we niet of misschien ook wel weten dat ze niet voldoen aan de criteria.
Wij stellen het op prijs als u deze notitie zou willen bespreken in een van de vergaderingen van het Nardusbestuur. Mocht u het wenselijk vinden dit stuk te plaatsen in de “Nardus nieuwsbrief” dan heeft het
verenigingsbestuur van “Kerspel” Leens daar geen bezwaar tegen.
We vertrouwende er op u hiermee van dienst te zijn geweest.
Namens het bestuur van uitvaartvereniging “Kerspel” Leens,
W.D. van Dijken.
Penningmeester.
Uitvaartvereniging “Kerspel” Leens

Onterechte aanslagen wegens ontbreken belastbaar feit
LIJKBEZORGINGSRECHTEN - De gemeente
Franekeradeel heeft ten onrechte aanslagen opgelegd omdat in de Verordening op de Lijkbezorgingsrechten geen belastbaar feit was omschreven
voor grafrechten die voor onbepaalde tijd zijn uitgegeven. De aanslagen worden vernietigd.
De feiten en het geschil
Eiser beschikt over de rechten op drie graven die
zijn gelegen op de algemene begraafplaats te Franeker. Bij de aktes van uitgifte van de graven i s
bepaald dat het grafrecht voor onbepaalde t i j d
wordt verleend. Eiser heeft aanslagen ontvangen
wegens de 10-jaarlijkse herziening van het grafregister. I n geschil is de rechtmatigheid van de opgelegde aanslagen.

De standpunten van partijen
De heffingsambtenaar van de gemeente Franekeradeel heeft tijdens de zitting het standpunt ingenomen dat ten tijde van het opleggen van de aanslagen in de Verordening Lijkbezorgingsrechten
Franekeradeel 2007 en de bijbehorende tarieventabel, geen belastbaar feit was omschreven voor
grafrechten die voor onbepaalde tijd zijn uitgegeven. Hij heeft tot vernietiging van de aanslagen
geconcludeerd met welk standpunt eiser zich heeft
verenigd.
De overwegingen van de Rechtbank
De Rechtbank ziet geen aanleiding anders te oordelen en verklaart het beroep gegrond en vernietigt de aanslagen.
Bron: Rechtbank Leeuwarden, 15 oktober 2009, AWB07/1461.
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Van lijkenhuisje naar bezinningsruimte
Centraal op de begraafplaats te Niekerk (gem. Grootegast) staat het lijkenhuisje. Het oorspronkelijke lijkenhuisje is in 1939 afgebroken en vervangen door het huidige gebouwtje.
De oorsprong van de meeste van deze gebouwtjes
ligt in de 19e eeuw, toen als gevolg van wetgeving
op ieder kerkhof of begraafplaats een gebouwtje
diende te worden geplaatst voor het opbaren van
mensen die gestorven waren aan een besmettelijke
ziekte. Maar voor die tijd stonden er ook al huisjes
op de kerkhoven. Zij hadden onder meer een functie als bergplaats van beenderen of als opbaarplek,
voor gestorven mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats, of voor drenkelingen.
Het lijkenhuisje te Niekerk heeft een aantal malen
als opbaarruimte gediend, voor gestorvenen, waarvoor thuis geen ruimte was. Ook is het voorgekomen dat het lichaam van iemand uit Groningen,
die in het Van Starkenborgkanaal was verdronken,
in dit huisje is opgebaard geweest.

lijkenhuisje

Het gebouwtje fungeerde nu alleen nog als bergplaats van materiaal. Door financiële ondersteuning uit de wensenpot van Dorpsbelangen kon het
gebouwtje gerenoveerd worden. De renovatie is
verricht door de heren Jur de Jong, Jannes van
Esch en Sikke van der Til.

Op initiatief van mevr. Jeanet Doornbos heeft het
met ingang van 24 nov. 2009 de functie van een

inrichting

bezinningsruimte gekregen. Zij heeft als eerste de
bezinningsruimte in gebruik genomen door een
kaars aan te steken.
W. E. Zoethout
secr. uitvaartver.
Oldekerk-Niekerk
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Motivering bezwaarschrift niet nodig als inspecteur
bezwaar al kent
RECHTSVERKEER - Een bezwaarschrift moet een motivering bevatten. Ontbreekt die, dan zal de inspecteur het bezwaarschrift inhoudelijk niet in behandeling nemen. Het is niet-ontvankelijk. Maar in bijzondere omstandigheden kan een motivering van een bezwaarschrift toch achterwege blijven. Dat is het
geval als de inspecteur al op een andere wijze op de hoogte is van de inhoud van de bezwaren. Hij kan
een bezwaarschrift niet meer niet-ontvankelijk verklaren wegens het ontbreken van een motivering. Doet
hij dat wel, dan kan de rechter de niet-ontvankelijkverklaring vernietigen en de inspecteur veroordelen tot
een proceskostenvergoeding. Dat deed de rechtbank te Breda op 19 oktober 2009.
De bezwaarmaker had zowel vóór als na het opleggen van de aanslag inkomstenbelasting gesprekken gehad met medewerkers van de Belastingdienst en had ook geprobeerd om tot een compromis te komen.
Daarom oordeelde de rechtbank dat het de inspecteur duidelijk moet zijn geweest wat de bezwaren van de
man waren. De rechtbank veroordeelde de inspecteur zelfs tot vergoeding van de werkelijk gemaakte proceskosten wegens verwijtbaar handelen.

NIVRA en NOvAA presenteren definitief fusievoorstel
ACCOUNTANCY - Na de consultaties in de maand oktober hebben de besturen van NIVRA en NOvAA
gewerkt aan de vaststelling van het fusievoorstel. Dit definitieve voorstel wordt via de websites van NIVRA en NOvAA gepresenteerd. Ook zal het met de overige stukken voor de beide ledenvergaderingen
aan de leden worden aangeboden.
Bij het fusievoorstel hoort een begeleidende brief van beide bestuursvoorzitters. In een aparte bijlage bij
die brief is een overzicht opgenomen van de wijzigingen ten opzichte van het concept-fusievoorstel.
Op 16 december aanstaande wordt het fusievoorstel voorgelegd aan de ledenvergaderingen van NIVRA
en NOvAA, die gelijktijdig in Amsterdam en Utrecht zullen plaatsvinden. In de loop van november wordt
in samenwerking met TNS Nipo onder alle leden van NIVRA en NOvAA ook nog een slotpeiling gehouden over het fusievoorstel.

Heemskerk verhoogt budget voor buitenlandse
bedrijvenmissies
SUBSIDIES - Staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken trekt in 2009 eenmalig 750.000 euro
extra uit voor de ondersteuning van buitenlandse missies van bedrijven. Het extra geld is bedoeld om belangrijke en kansrijke sectoren uit de Nederlandse economie op buitenlandse beurzen bij te staan. Vanwege de economische crisis zijn er steeds meer sectoren in de Nederlandse economie die moeite hebben om
de aanwezigheid op buitenlandse beurzen te financieren.
Digitale nieuwsbrief
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Het jaarlijkse budget voor Collectieve Promotionele Activiteiten (CPA) staat ter beschikking aan collectieven van Nederlandse bedrijven die zichzelf in het buitenland op de kaart willen zetten. Het budget van
4,5 à 5 miljoen euro wordt jaarlijks besteed aan de subsidiëring van zo’n negentig voorstellen voor beursinzendingen en inkomende en uitgaande missies.
Het ministerie van Economische Zaken merkt steeds vaker dat een aantal brancheorganisaties verzoeken
voor financiële ondersteuning indient omdat hun leden vanwege de crisis hun beursbezoek niet meer kunnen financieren. Zo kan het voorkomen dat op een belangrijke beurs geen enkel Nederlands bedrijf staat.
Heemskerk wil met de ophoging van het budget ervoor zorgen dat kwalitatief goede verzoeken voor ondersteuning niet afgewezen hoeven te worden.

Tweede Kamer neemt Successiewet aan
FISCAAL - Op 3 november 2009 heeft de Tweede Kamer de herziene Successiewet aangenomen. Een
van de belangrijkste veranderingen is de uitbreiding van de belastingvrijstelling voor ondernemingsvermogen van 75 naar 90 procent.
De consequentie is dat iemand die een onderneming met een waarde van een miljoen euro erft of geschonken krijgt, maar over 100.000 euro belasting hoeft te betalen. De rest van het bedrag is daarvan vrijgesteld.
Een kind dat het bedrijf erft, hoeft over die 100.000 euro slechts 10 procent belasting te betalen. Daar gaat
dan nog een vrijstelling van af.
Deze maatregel is bedoeld om het de ondernemer zo gemakkelijk mogelijk te maken om zijn bedrijf bij
leven of dood door te geven aan zijn kinderen of aan derden. Het voortbestaan van de onderneming staat
bij deze wetgeving centraal. Die mag niet in gevaar komen door een forse belastingclaim.
Alleen kapitaal dat nodig is voor de bedrijfsvoering valt onder de nieuwe Successiewet. De vrijstelling
geldt niet voor geld dat gemakkelijk aan het bedrijf kan worden onttrokken.
Sjaak, 12-12, met dank aan Jo Simons voor aanlevering van alle fiscale en juridische kopij!

Was het ’s winters maar altijd zo verlicht
De lichtjesavond die uitvaartcentrum Dela gisteravond hield op de begraafplaats aan de Van der
Maelstedeweg in Hulst trok heel wat bezoekers.
Dela had daar ook op gerekend en zette verkeersregelaars in die bezoekers die met de auto kwamen
naar een lege parkeerplek dirigeerden.

Digitale nieuwsbrief

Aan het begin van de begraafplaats werden brandende kaarsjes uitgedeeld. Als herinnering aan hun
dierbaren konden familieleden, vrienden en belangstellenden dat kaarsje branden op het graf, op
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het uitstrooiveld of bij het columbarium. De paden
langs de begraafplaats waren sfeervol verlicht met
fakkels en op enkele plaatsen stond een verlichte
kerstboom.
“Mooi initiatief, alleen jammer dat het eenmalig
is,” zegt een regelmatige bezoeker van de begraafplaats. “Eigenlijk zou het hier in de wintermaanden altijd zo verlicht moeten zijn. Dat doet niet
alleen warm aan, maar is ook praktisch.”
De lichtjesavond werd dit jaar voor het eerst gehouden in Hulst en was bedoeld voor alle mensen
uit de omgeving die een dierbare hebben begraven,
uitgestrooid of bijgezet op de begraafplaats aan de
Van der Maelstedeweg.
Veel nabestaanden bezoeken rond Kerst traditiegetrouw de graven van hun dierbaren, maar in de
donkere dagen aan het einde van het jaar is dat
echter moeilijker. René ‟t Hart, van het Dela uitvaartcentrum Hulst: “Na werktijd is het vaak te
donker om nog naar de begraafplaats te gaan,” legt
René ‟t Hart van het Dela uitvaartcentrum uit. “Dat
terwijl juist in de maand december mensen behoefte hebben om troost te zoeken bij hun overleden

De begraafplaats aan de Van der Maelstedeweg in Hulst
was gisteravond sfeervol verlicht met fakkels en de vele
kaarsjes die mensen brandden bij het graf van een dierbare.
foto Mark Neelemans

geliefden of om dierbare herinneringen op te halen. Een moment van aandacht en een warme ontvangst op de begraafplaats kan hierbij een lichtpuntje zijn.” Op zowel de begraafplaats als in de
aula van het vernieuwde uitvaartcentrum klonk
live muziek. Wie dat wenste kon in het uitvaartcentrum een kop koffie krijgen. Ook was er gelegenheid om het vernieuwde centrum te bezichtigen.
door Harold de Puysseleijr, BN De stem - . 10 december 2009, Sjaak 14-12-2009.

AED Defibrillator.
Vanuit het bestuur zijn wij ons aan het oriënteren
op de eventuele noodzaak tot aanbeveling voor het
installeren van een AED (Automatische Externe
Defibrillator).
Bij diverse verenigingen zijn voorzieningen waar
regelmatig veel mensen komen en waar niet binnen korte afstand een AED bevestigd is.
Als mensen een (vervolg)cursus BHV doen dan
leren zij om te gaan met een AED.
Digitale nieuwsbrief

Vanuit STIVU werd voor de (vervolg)cursussen
BHV de aanbeveling richting het bedrijf Medprevent gedaan. Deze geeft cursussen op diverse
plaatsen in Nederland. De herhalingscursus b.v.
kost 148,75 incl. BTW. Bij het onderdeel
“ongevallen preventie” komt ter sprake de AED en
wordt er daadwerkelijk ook mee geoefend.
Wij gaan eerst inventariseren wat prijstechnische
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mogelijkheden zijn als er collectief AED‟s worden
gekocht. Vervolgens zullen wij inventariseren welke vereniging er één zou willen aankopen.

De Lifline AED van Defibtech en de Heartsave
AED van Primedic.

Wij hebben een zorgplicht naar de mensen die onder onze verantwoordelijkheid aanwezig zijn in
een rouw - uitvaarcentrum.

Allebeide AED‟s doen hetzelfde doch de Heartsave AED geeft dmv signalen ook aan wanneer je 30
keer borstcompressies hebt gedaan en geeft na

Gezamenlijk inkopen van dit product zou de aanschafprijs kunnen drukken. De prijzen liggen tussen de € 1.300,00 en € 3.000,00 al naar gelang wat
je van het apparaat zou willen verlangen..

controle hiervan weer aan om met de beademing
(2x) door te gaan of te stoppen.

www.defibtech.nl en www.primedic.eu.

Ingebracht door Sinus Zuidema, Nieuwe Pekela,
9 november 2009.

Wilt u zichzelf alvast oriënteren, dan kunnen we u
wijzen op:

Uitgave “Mijn afscheid”
Wij krijgen in ons leven allemaal een keer te maken met afscheid nemen. Afscheid van iemand die
dichtbij staat, geliefden die afscheid van u moeten
nemen. Iets waar je misschien liever niet bij stil
wilt staan.
Uitvaartondernemer Geert-Jan van der Steen: “Dat
merken wij regelmatig in de dagelijkse praktijk, bij
het regelen van een uitvaart. Veel zaken zijn niet
bekend als het gaat om wensen rondom het afscheid. Nabestaanden blijven achter met onbeantwoorde vragen en moeten zoeken naar ontbrekende gegevens. Daarom zijn wij blij met een nieuwe
uitgave die wij graag onder de aandacht brengen:
Mijn afscheid, persoonlijke wensen en aantekeningen voor mijn nabestaanden. Het is een praktisch
boek dat de lezer, die wil nadenken over zijn afscheid, veel informatie geeft over aspecten rond
het overlijden. Je krijgt informatie en krijgt de gelegenheid wensen te beschrijven en gegevens ach-

Digitale nieuwsbrief

ter te laten over o.a. de uitvaart, de nalatenschap,
inkomen en zorg voor de nabestaanden. Het boek
zorgt daarmee voor duidelijkheid voor jezelf en
voor de mensen om je heen.”
Wilt u “Mijn afscheid” gratis in bezit te krijgen?
Neem dan contact op met: Geert-Jan van der Steen
Uitvaartverzorging 073-6565253/06-43270839

17-12-2009
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Sterrenherdenkingsboom:
contactantenne met dierbare overledenen
Veel mensen hebben rondom de kerstdagen extra
moeite met het verlies van een dierbare. In een
Sterrenherdenkingsboom kan een ster opgehangen
worden ter nagedachtenis aan een overledene. Dit
kan tussen 14 en 30 december in 38 gemeenten en
ook op internet. Ook in Maastricht staat een Sterrenherdenkingsboom.
In 2007 namen Lydia de Jong en Arjan Steigenga
het initiatief voor de Sterrenherdenkingsboom. Het
idee van de Sterrenherdenkingsboom is om in zoveel mogelijk gemeenten een kerstboom te plaatsen waarin inwoners een ster kunnen hangen ter
nagedachtenis aan een overledene. Monuta, een
uitvaart zorgorganisatie, vindt het een bijzonder
idee en ondersteunt het project sinds 2008. Dit jaar
is het de tweede keer dat de Sterrenherdenkingsbomen in gemeenten verspreid over heel Nederland
staan.
De gemeente Maastricht ondersteunt dit initiatief.
Tussen 14 en 30 december staat een Sterrenherdenkingsboom aan de voorkant van het stadhuis
(rechts van de trappenentree). De sterren voor in
de kerstbomen zijn te beplakken, beschrijven of
van een foto te voorzien. Ze zijn weersbestendig

en gratis af te halen bij de balie van het stadhuis.
Dat kan tijdens kantooruren. Het behangen van de
boom kan ook tijdens die uren plaatsvinden. Mensen die niet in de gelegenheid zijn een boom te bezoeken, kunnen ook terecht op internet. Op
www.sterrenherdenkingsboom.nl kan een ster online in een boom gehangen worden. Op deze site
staan ook de andere plaatsen waar een Sterrenherdenkingsboom staat.
Bron: Maastricht Aktueel, 9-12, Sjaak 14-12-2009.

Vier ’t Kerstfeest nu dan vrolijk
met elkaar, want Kerstmis is
’t maar eens per jaar.
Thomas Tusser (1557)
Digitale nieuwsbrief
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Een geslaagd voorbeeld van samenwerking
De begrafenisverenigingen van zes Noord-Groningse dorpen werken al 22 jaar samen. In 1999 leidde
deze informele samenwerking tot de oprichting van een stichting: Stichting Gezamenlijke Begrafenis- en
Begraafplaatsvereniging voormalige gemeente Bierum, afgekort tot Stichting GBB. De samenwerking
heeft alleen maar voordelen, menen voorzitter en secretaris.
In Godlinze en Krewerd lijkt de tijd meer dan 150 jaar te hebben stilgestaan. De begraafplaatsen zijn
aangelegd ver buiten het dorp, met zicht op de wierde waarop de schilderachtige dorpjes met de historische kerk zijn aangelegd, en aan de andere kant het mooie, verlaten Groningse platteland met hier en
daar een grote boerderij. Sinds 1987 bestaat in Noord-Groningen – in hethoge noorden, niet ver van de
Eems – een samenwerkingsverband tussen de begrafenisverenigingen van Godlinze, Krewerd, Bierum,
Holwierde, Losdorp en de uitvaartvereniging van Spijk. In Bierum en Holwierde ligt de begraafplaats
tegen de bebouwde kom, en in Spijk, dat het hardst gegroeid is, midden in het dorp. De verenigingen
exploiteren en beheren ieder hun eigen begraafplaats. Toen in 1986 de grafdelver uitviel, besloten ze samen een grafdelver/onderhoudsman in dienst te nemen; tot op heden de enige betaalde kracht. Dit gebeurde in overleg met de gemeente Bierum, waartoe alle dorpen voor de gemeentelijke herindeling behoorden.
Thomas Pastoor, voorzitter van de later opgerichte Stichting GBB: “Dat was de directe reden om samen
te werken. Voor die tijd had iedere gemeente haar eigen grafdelver – dat kon de plaatselijke slager of
bakker zijn – en een eigen uitvaartverzorger. Vooral in de kleinste dorpen lukte dat niet meer als gevolg
van de vergrijzing. Er ontstond dus een samenwerkingsverband, maar zonder statuten.” Pastoor: “Toen
de dorpen in 1999 door de gemeentelijke herindeling bij de gemeente Delfzijl kwamen, moesten we de
subsidie bij deze – voor ons – nieuwe gemeente aanvragen. Dat was mede de aanleiding om van de informele een formele samenwerking te maken, in de vorm van de Stichting Gezamenlijke Begrafenis- en
Begraafplaatsvereniging voormalige gemeente Bierum, afgekort Stichting GBB. Verder bestaat de stichting van bijdragen van de aangesloten verenigingen, een vast bedrag per betalend lid. De bijdrage aan de
stichting door de verenigingen is door de jaren heen steeds verhoogd, de subsidie niet. Laurence Hoeksema, secretaris van de stichting GBB: “Kinderen tot achttien jaar zijn gratis meeverzekerd. Daarna vragen we hen of ze lid willen worden, zodat we ons ledenbestand op peil kunnen houden. Er zijn ook leden
die (ver) buiten de gemeentegrenzen wonen en een binding hebben met het dorp. Wel zijn we huiverig
voor graftoerisme. We zitten niet te wachten op mensen die hier voor weinig geld mooi begraven willen
liggen.”
De stichting heeft als doel de onderlinge samenwerking tussen de deelnemers te bevorderen en de begraafplaatsen te onderhouden. Dat houdt onder meer in het in dienst nemen van personeel, zoals de grafdelver, en het aanschaffen van materieel, bijvoorbeeld een graflift en een grasmachine. Iedere vereniging
levert een bestuurslid aan het stichtingsbestuur, dat uit tenminste vijf personen bestaat. Het bestuur kiest
zelf de voorzitter, secretaris en penningmeester. Ook wil men graag voorlichting geven aan andere geïnDigitale nieuwsbrief
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teresseerde begraafplaatsen of verenigingen. “Begraafplaatsen zijn vrijwel altijd eigendom van een gemeente of een kerk en zelden van een begrafenisvereniging,” aldus Pastoor. “De stichtingsvorm in dit
samenwerkingsverband is bovendien uniek. Er komen hier wel mensen van andere verenigingen met
specifieke vragen. Onlangs kregen we bezoek van een begrafenisvereniging uit het oosten van Groningen. De kerkelijke gemeente had hen een begraafplaats aangeboden en ze wilden weten hoe wij de zaken
aanpakken. Wij willen de mensen daar graag over informeren.”
1+1=3
Het samenvoegen van activiteiten levert een grotere efficiency en effectiviteit op dan de som van de afzonderlijke activiteiten; het principe van 1 + 1 = 3. Enkele voordelen zijn een pool van reservegrafdelvers en het uitwisselen van dragers (door twee personen gecoördineerd) en de beschikking over
drie opbaarruimtes. Er is eenheid van tarief (contributies en grafaankoop) voor de complete dienstverlening, die bij de verenigingen nagenoeg gelijk is. Men wil de samenwerking nog verder intensiveren,
meer financiële informatie uitwisselen en de administraties automatiseren. “Onze intentie is een optimale dienstverlening tegen een zo gunstig mogelijke prijs,” zegt Thomas Pastoor. “We bieden een totaalpakket, al kunnen mensen zich altijd bij ons of elders bijverzekeren. We werken samen met Twenthe
Uitvaartverzekeringen, een maatschappij die over een online geautomatiseerd systeem beschikt en onze
actuariële reserve kan berekenen. Want al hebben we geen winstoogmerk, we moeten in elk geval reserves hebben om ons laatste lid te kunnen begraven. De Begrafenisvereniging Krewerd maakt zelden gebruik van de faciliteiten van de stichting, maar neemt wel deel aan onze jaarlijkse vergadering,” vervolgt
de voorzitter. “Ze hebben hun eigen onderhoudsman. Hun ledenadministratie hebben ze uitbesteed aan
Monuta omdat er onvoldoende jonge mensen beschikbaar zijn. Krewerd heeft maar 180 inwoners. Het
ondersteunen van de kleinere dorpen was ook een reden om de samenwerking in een stichting onder te
brengen, onder het bekende motto „Draagt Elkanders Lasten‟. Dat moet ik wel eens verdedigen in Spijk,
waar ik zelf woon. Spijk is het grootste dorp, met 1500 inwoners. Met de uitvaartvereniging van Uitwierde zijn we in contact gekomen door de gemeentelijke herindeling. Zij maken gebruik van onze dragers en bezoeken onze eindejaarsbijeenkomsten om op de hoogte te blijven.”
Flexibel
Uit de gedeeltelijke samenwerking met Krewerd en Uitwierde blijkt de flexibiliteit van de Stichting
GBB. Ook de verenigingen die er voor honderd procent bij betrokken zijn, bepalen zelf wat er op hun
begraafplaats gebeurt. “Wel blijven er cultuurverschillen,” zegt Thomas Pastoor, die graag investeert om
de eenheid te bewaren. “Gemeenschappelijk is de protestantse achtergrond, maar er was in het verleden
veel rivaliteit tussen de grotere en de kleinere verenigingen. Het kon er soms behoorlijk emotioneel aan
toegaan in de vergaderingen. Tegenwoordig zien we nog wel verschillen van inzicht als het gaat om afbakening van taken en verantwoordelijkheden. Toch hebben we al veel bereikt, zeker als je ziet dat de
samengevoegde Gemeente Delfzijl nog niet in staat is om een eenduidig beleid op te stellen. En dat met
één betaalde kracht en tientallen vrijwilligers.”
door Gerda Nater - De Begraafplaats nr. februari 2009, Sjaak 14-12-2009
Digitale nieuwsbrief
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Wet op de lijkbezorging officieel per 1 januari 2010 van kracht.
Op 1 december is het Koninklijk Besluit van 19 november 2009, dat de inwerkingtreding van de
wijzigingen van de Wet op de lijkbezorging regelt, gepubliceerd in het Staatsblad (2009, 501).
De gewijzigde wet zal van kracht worden met ingang van 1 januari 2010, met uitzondering van een
paar artikelen, die op een later (door de Minister van Justitie) te bepalen tijdstip van kracht zullen
worden.
Een groot deel van het nieuwe art. 10 a, dat de zogeheten NODO-procedure regelt, zal nog niet in
werking treden omdat de praktische voorbereiding
hiervan meer tijd in beslag neemt.
De NODO-procedure (Nader Onderzoek Doods
Oorzaak) regelt de gang van zaken bij het overlijden van een minderjarige (iemand onder de leeftijd
van 18 jaar), waarbij niet onomstotelijk vaststaat
dat er sprake is van een natuurlijk overlijden, maar
er ook geen verdenking is van een strafbaar feit.
Het gaat dus om een onverklaard overlijden van
een minderjarige, dat ongeveer 150 tot 200 keer
per jaar voorkomt.

Het eerste stuk van artikel 10 a, dat regelt dat bij
het overlijden van een minderjarige de schouwende behandelend arts altijd eerst overleg moet plegen met de gemeentelijk lijkschouwer, voordat hij
een verklaring van (natuurlijk) overlijden mag afgeven, wordt overigens wel van kracht.
Een tweetal op de NODO-procedure betrekking
hebbende wijzigingen (in art. 74 en 75) worden
dus ook nog niet van kracht.
Thanatopraxie (een tijdelijke balseming van de
overledene) is dus vanaf 1 januari 2010 officieel
toegestaan.

De NODO-procedure maakt gebruik van een aantal speciaal samengestelde (medische) teams die

De termijn waarop de uitvaart normaliter moet zijn
geregeld wordt dan van vijf dagen gewijzigd in zes
werkdagen.

binnen een paar uur kunnen beginnen met het achterhalen van de doodsoorzaak van de minderjarige.

Daarnaast zijn er nog tal van andere wijzigingen.

Fijne feestdagen en ...
een voorspoedig, maar vooral gezond, 2010.
Digitale nieuwsbrief
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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
: info@nardus.eu
Fax
: 057 12 71 687

Naam
: Sjef van de Wiel
Functie
: arbeidszaken, wet– regelgeving
Telefoon
: 013 52 19 512
Mobiel nummer : 06 27 00 33 83
Adres
: Beukendreef 12
Postcode plaats : 5061 AD OISTERWIJK
E-mail
: info@nardus.eu
Fax
:

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
: info@nardus.eu
Fax
: 084 75 18 93

Naam
: Jan Beumer
Functie
: identiteit en kadervorming
Telefoon
: 0345 61 27 02
Mobiel nummer :
Adres
: Boeylaan 27
Postcode plaats : 4143 BX LEERDAM
E-mail
: info@nardus.eu
Fax
:

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
: info@nardus.eu
Fax
: 046 48 10 633
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
: info@nardus.eu
Fax
: 0597 64 56 47
Naam
: Albert Berends
Functie
: website
Telefoon
: 0594 51 45 50
Mobiel nummer : 06 50 85 40 49
Adres
: Tolbertstraat 62
Postcode plaats : 9351 BJ LEEK
E-Mail
: info@nardus.eu
Fax
: 0594 51 19 90
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
: info@nardus.eu
Fax
: 0527 69 00 98
Naam
: Syta Hammink
Functie
: officemanager
Telefoon
: 055 505 19 75 (privé)
Mobiel nummer : 06 10 34 68 84
Adres
: Dalenk 7a
Postcode plaats : 7371 DE LOENEN
E-Mail
: info@nardus.eu
Fax
: 055 50 53 302
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Waarvoor staat NARDUS
NARDUS zal met respect voor de verschillende opvattingen en
culturen in onze samenleving de gemeenschappelijke belangen
van de aangesloten organisaties behartigen. NARDUS wil een
positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de
uitvaartbranche in Nederland, zowel in maatschappelijke als in
politieke zin. NARDUS behartigt de belangen van ongeveer 1,7
miljoen landgenoten, gebundeld in acht
uitvaartorganisatieverbanden (samen goed voor bijna 550
uitvaartverenigingen) en negen individueel aangesloten
uitvaartorganisaties.
De betekenis van het woord „nardus‟ - een grasachtige plant die
olie produceert die voor rituele zalvingen en bij meditaties wordt
gebruikt - is terug te vinden in het frisgroene logo. Zoals de
nardusolie rustgevend is en stabiel maakt, zo ziet NARDUS
samenwerkende uitvaartorganisaties het belang van een grote,
stabiele koepel met een brede visie en frisse ideeën in de
uitvaartbranche.
Al tijdens de fusievoorbereiding is met enthousiasme gereageerd
op de komst van deze overlegpartner. Tot november heeft een
overgangsbestuur richting geven aan de verdere ontwikkeling en
inrichting van NARDUS. De heren Bos en Meeuwsse hebben als
respectievelijk voorzitter en vice-voorzitter in deze tussentijdse
periode leiding geven aan dit overgangsbestuur. Op 17
november 2007 kozen de aangesloten organisaties het eerste
officiële NARDUS-bestuur.
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