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Advertentiebeleid 

In “NARDUSblad digitaal” 

worden geen advertenties 

opgenomen.  

Van de bestuurstafel 

Van het verenigingsbureau … dat was de intentie voor de inhoud 

van pagina 2. De laatste maanden is dit niet helemaal gelukt. Verder 

hebben wij gesproken over hoe zinvol info vanuit het verenigings-

bureau kan zijn, wat dit zou kunnen inhouden en wat wellicht er aan 

toegevoegd zou moeten worden. 

Wij zijn daarbij uitgekomen op het streven naar een maandelijkse 

berichtgeving “van de bestuurstafel … .” Streven, omdat het de data 

van bestuursvergaderingen, en hetgeen vanuit het bestuur gebeurd, 

nu eenmaal niet altijd optimaal samen kunnen vallen met de plan-

ning van het uitkomen van de nieuwsbrief. 

Deze maand de eerste weergave “van de bestuurstafel … .” 

U zult begrijpen dat het een summiere weergave is. Veelal zal in 

een volgende nieuwsbrief e.e.a. uitgebreid terug gaan komen, nadat 

(Vervolg op pagina 2) 

Van de bestuurstafel 

Budgettarief uitvaart nu ook voor leden begrafenisvereniging Eelde 

Fiscaal en juridisch vaknieuws:  

De nieuwe wet op de lijkbezorging, uiterste termijn 

Bericht van uw actuaris thema „Beleggingen‟  

Agenda 

Onderzoek: 3.500 euro premieverschil in uitvaartverzekeringen  

Ook Hoogeveen krijgt een crematorium 

In deze Nieuwsbrief o.a. 

COLOFON 

Deze Nieuwsbrief is het digitale 

informatieblad van Nardus. 

Nardus wil de belangen behartigen 

van uitvaartverenigingen. 

Info: http://www.nardus.eu 
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het definitief is uitgewerkt. 

De arbocatalogus - de overheid neemt meer tijd dan vereist (zij mochten 10 weken tijd nemen) waardoor 

de arbocatalogus er op de door ons geplande datum 1-1 nog niet was. Half januari was de stand van za-

ken “… binnenkort komt de arbocatalogus uit…”. Wij willen deze in het veld zetten d.m.v. informatie-

bijeenkomsten, en vervolgens toezenden. 

De financiële commissie - heeft voorstellen gedaan voor mogelijke wijziging contributievoorstel, wat 

opmerkingen vanuit bestuur gekregen, verwerkt in een volgend voorstel, en in de bestuursvergadering 

van 11 maart moet door bestuur een definitief standpunt worden bepaald ter voorstelling aan de leden. 

Groepsabonnement Uitvaart - Syta heeft onlangs een gesprek gehad met enkele medewerkers van de ad-

ministratie. Samen hebben zij dit voorstel besproken. Het bestuur vindt het een prima voorstel, dat in-

middels dan ook ter opname in procedure-handboek aan de leden is gezonden. 

WFT-commissie - Solvency II. Enkele leden van Nardus hebben een pilot ingevuld, deze wordt met hen 

besproken en daarna ook bij DNB. Daarna komt er een bijeenkomst met de Wft-leden over de invulling 

van Solvency II. 

Stichting Geschillen Commissie - in bespreking verschil SKU en SGC besproken. Commissieleden moe-

ten vervolgens met een voorstel komen naar de leden. Ook is er contact met Karin Been (ombudsman).  

AED - offerte is opgevraagd. Reactie ontvangen om bedrijf te bezichtigen, gaan we niet op in. 

NAR/AR - notulen van vergadering nog in de maak. Worden na ontvangst besproken in bestuur en gaan 

vervolgens onverkort in nieuwsbrief. 

NAR/AR - gesprek met DNB op 16 december. Gespreksnotitie is nog onderwerp van gesprek tussen 

NAR/AR en DNB (deze moeten inhoud goedkeuren) en wordt vervolgens in bestuur besproken. Indien 

noodzakelijk worden onderdelen vervolgens uitgewerkt ter opname in nieuwsbrief. 

Themabijeenkomst - er ontstaat behoefte aan een themabijeenkomst. Deze zal worden voorbereid door 

mensen vanuit zowel NAR, als AR, als WFT. 

Modelstatuten - zijn in concept gereed en onderwerp van bespreking in bestuur. Indien definitief , dan 

worden deze opgenomen op website, en wellicht nieuwsbrief. 

Vacature Voorzitter - twee potentieel belangstellenden. Vacature verschijnt d.m.v. Interview nog een 

keer in blad Uitvaart. Verder opgenomen in Uitvaartbranche, verenigingenregister, nieuwsbrief nog een 

keer,.. 

Opleidingen - De reacties voor opleidingen in de provincie zijn heel summier. De commissie gaat zich 

hierover beraden. Het idee van thema-avonden zal ook zeker worden besproken. Er wordt nog even ge-

(Vervolg van pagina 1) 
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In april 2005 is onze plaatselijke uitvaartonderne-

mer Dick Koster  

naast het verzorgen van gewone uitvaarten begon-

nen met het verzorgen van uitvaarten voor minima. 

Een zogenaamde budgetuitvaart.  

Dit is een uitvaart waar alles op en aan zit, maar 

dan met een flink lagere prijsstelling.  

De aanleiding was dat er steeds meer mensen aan-

hikten tegen de steeds maar stijgende uitvaartkos-

ten.  

Dick Koster was in 2005 de eerste noordelijke on-

dernemer die dit aandurfde. Landelijk waren er 

echter al 3 ondernemers mee gestart.  

Dick Koster: “Het was een gok. Maar die heeft 

gelukkig goed uitgepakt. Vooral vorig jaar was het 

goed te merken dat we in een ressesie jaar zaten. 

Het aantal Budgetuitvaarten is in meer dan verdub-

beld”.  

Nu vijf jaar later kan er dan ook gesproken worden 

over een succesvolle formule waar veel minima 

maar ook onverzekerden graag gebruik van willen 

maken.  

Budgettarief uitvaart nu ook voor leden 

begrafenisvereniging Eelde 

Dick Koster: “De prijsstelling van een BasisBud-

getuitvaart is voor dit jaar gesteld op € 2.850,00 

Een scherper tarief zal men hoogstwaarschijnlijk 

in het Noorden niet aantreffen. 

Daarom wil ik met ingang van dit jaar ook de le-

den van de begrafenisverenigingen in de gemeente 

Tynaarlo –Eelde , Vries, Zuidlaren - de mogelijk-

heid bieden om voor een budgetuitvaart te kiezen. 

Ondanks dat alle drie de verenigingen hun leden 

duidelijk hebben gemaakt dat er maar één onderne-

mer in de gemeente Tynaarlo is welke de uitvaart 

van hun leden mag verzorgen wil ik deze stap gaan 

maken. Op deze manier krijgen de leden een keuze 

voorgeschoteld en kunnen ze aan de hand van een 

eventuele offerte zien waar ze het voordeligst uit-

zijn.  

En het verhaal van de begrafenisvereniging uit 

Eelde aan hun leden, dat men bij Uitvaartverzor-

ging Dick Koster in de meeste gevallen veel duur-

der uit is, gaan wij dit jaar verwijzen naar het land 

der fabelen. Voor meer informatie wordt u uitge-

nodigd om een kijkje te nemen op onze website: 

www.begrafenis-crematieverzorging.nl  

Bron:Dick Koster, op Buurtlink, 29-1, Sjaak 30-1-2010. 

sproken over kosten. Over het algemeen vindt men de kosten te hoog voor deze cursus. Het pakket blijft 

wel onder de aandacht. De basiscursus die voor het voorjaar staat gepland is met te weinig animo ont-

vangen, aantal aanmeldingen praktisch nihil.  

Resultaten enquête - De congrescommissie wordt gevraagd om te komen met een voorstel.  Beleidsplan 

en marketingplan worden hier ook in meegenomen. 

Meerwaarde voor kleine verenigingen - Dit stuk komt bij het beleidsplan. Het is lastig om aan te geven 

wat de meerwaarde is van Nardus.  

(Sjaak den Hollander, 14-2-2010). 
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FISCAAL – Stel dat een werkgever zijn werknemer een auto ter beschikking stelt zonder hem te informe-

ren over de bijtellingsregeling. Mag de werkgever dan de bijtelling verrekenen met het salaris van de 

werknemer? Dat mag niet, aldus de kantonrechter in Groningen op 21 januari 2010. 

Een werknemer krijgt de beschikking over een bestelauto van de werkgever. De auto wordt niet in het 

salaris verrekend. Dat gebeurt pas als de werknemer een andere baan aanneemt. Bij de eindafrekening van 

het dienstverband telt de werkgever alsnog iets meer dan 175 euro per maand bij en verrekent de ver-

schuldigde loonbelasting met terugwerkende kracht. 

De werknemer stelt dat er nooit is gepraat over de bijtelling en dat hij de auto alleen zakelijk heeft ge-

bruikt. Volgens de werkgever is de auto echter ter beschikking is gesteld op voorwaarde dat de werkne-

mer een kilometeradministratie zou bijhouden en heeft hij de auto wel degelijk privé gebruikt. 

De kantonrechter vindt dat op basis van het criterium van goed werkgeverschap een werkgever de bijtel-

ling alleen mag verrekenen als hij de werknemer heeft geïnformeerd over de bijtellingsregeling. Aange-

zien de meningen over die voorlichting verschillen, krijgt de werkgever de gelegenheid op een nieuwe 

zitting met nader bewijs te komen.  

Geen afspraak over auto, dan geen bijtelling achteraf  
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FISCAAL – Besloten vennootschappen met alleen een of meer directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) 

mogen vanaf 2010 aangifte loonheffingen doen over tijdvakken die nog niet zijn begonnen. Zo kunnen 

deze bv‟s in januari aangifte doen voor alle tijdvakken van 2010. Ook hoeven bv‟s voor hun dga‟s minder 

rubrieken in te vullen in hun aangifte. Aldus is besloten in december 2009. 

Deze mogelijkheden zijn nu uitgebreid tot meewerkende echtgenoten en meewerkende kinderen die niet 

zijn verzekerd voor de werknemersverzekeringen.  

Faciliteiten voor aangifte loonheffingen dga’s uitgebreid  

BTW – In een brief aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris De Jager van Financiën laten weten hoe 

het er nu voorstaat met de mogelijkheden tot elektronische aangifte van buitenlandse BTW. 

De wijzigingen in de ondersteunende systemen bij de Belastingdienst voor de plaats van dienst en de op-

gaaf intracommunautaire prestaties zijn tijdig gerealiseerd. De BTW-aangifte is aangepast per 1 januari 

2010. De gecombineerde kwartaalopgaaf intracommunautaire prestaties (voor leveringen en diensten) 

wordt in april 2010 geïnstalleerd. 

Het lag in de bedoeling dat Nederland per 1 januari 2010 in staat zou zijn verzoeken om VRCA (VAT 

refund core asset) van Nederlandse ondernemers via een aparte webingang te ontvangen en door te sturen. 

Bij het testen traden echter enkele onvolkomenheden aan het licht. Volgens de planning is het systeem nu 

op 18 januari a.s. gereed. 

Stand van zaken bij teruggaaf buitenlandse BTW  



Het is niemand ontgaan dat de nieuwe wet op de lijkbezorging per 1 januari 2010 van kracht is. Er is wat 

onduidelijkheid over de nieuwe maximale termijnen waarbinnen begraven of gecremeerd moet worden. 

De termijn is verschoven naar maximaal zes werkdagen na de dag van overlijden.  

Als er geen feestdagen zijn, werkt het als volgt. 

Overlijden op Uiterste termijn 

maandag de week erna op dinsdag 

dinsdag de week erna op woensdag 

woensdag de week erna op donderdag 

donderdag de week erna op vrijdag 

vrijdag maandag van de tweede week later 

zaterdag maandag van de tweede week later 

zondag maandag van de tweede week later 

De nieuwe wet op de lijkbezorging, uiterste termijn 
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BTW – Een woningbouwstichting ziet zich door haar slechte solvabiliteit gedwongen een aantal nieuw-

bouwprojecten en al bestaande panden over te dragen aan een commerciële exploitant. Die neemt meteen 

een deel van het personeel over. De resterende personeelsleden worden tegen vergoeding van de loonkos-

ten ter beschikking gesteld aan de exploitant. De stichting draagt btw af over de overdracht van het onroe-

rend goed, maar niet over de terbeschikkingstelling van het personeel. De belastinginspecteur eist die btw 

alsnog op. 

Zowel bij de rechtbank als bij het Hof krijgt de inspecteur gelijk. Zo niet bij de Hoge Raad. 

De HR ziet op 29 januari 2010 de transactie als overdracht van een „algemeenheid van goederen‟ in de 

zin van artikel 6 van de Zesde Richtlijn. Dit artikel is echter alleen van toepassing op (eenmalige) dien-

sten die bestaan in de overdracht van onlichamelijke zaken. Diensten als verhuur en de terbeschikking-

stelling van personeel vallen er niet onder, ook niet al ze worden gecombineerd met een overgang van een 

algemeenheid van goederen. Heffing van omzetbelasting was in dit geval niet terecht.  

Geen omzetbelasting over ter beschikking gesteld personeel 

Sjaak, 12-02, met dank aan Jo Simons voor aanlevering van alle fiscale en juridische kopij! 

Nederland stelt ter facilitering van de grotere ondernemingen die bij het teruggaafverzoek massaal gege-

vens aanleveren, een apart elektronisch kanaal open waarin de gevraagde gegevens vanuit de eigen admi-

nistratieve software kunnen worden ingelezen. Dit kanaal zal begin maart 2010 beschikbaar zijn.  
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In deze bijdrage wordt ingegaan op het actuele thema beleggingen.  

 Wat zijn de risico’s, is vermogensbeheer nuttig en nodig en waar moet ik als goed bestuurder opletten?  

Zoals bekend wordt in de vaststelling van de actuariële voorziening er vanuit gegaan dat deze voorzie-

ning belegd wordt tegen 3,5% rekenrente. De beleggingsopbrengst in enig jaar wordt daarmee voor het 

grootste deel aangewend om de toename van de actuariële voorziening te financieren.  Tegenover de ac-

tuariële voorziening dienen dan ook beleggingen te staan die:  

a. in omvang minimaal gelijk zijn aan de omvang van de actuariële voorziening 

b. over een lange periode bezien 3,5%  rendement realiseren.  

Hier treden direct twee aandachtspunten op: 

1. Bij een aantal verenigingen is de omvang van de beleggingen lager dan de actuariële voorziening: 

in het Actuarieel Rapport aangeduid als een dekkingsgraad lager dan 100%. 

Voor de verenigingen met een te lage dekkingsgraad wordt in het Actuarieel Rapport gepaste ad-

viezen aangedragen. De ervaring laat zien dat de besturen hier voldoende werk van maken.  

2. De 3,5% beleggingsopbrengst wordt de laatste jaren niet gehaald. 

De beleggingsopbrengst mag over een aantal jaren lager zijn dan 3,5% als deze over een lange pe-

riode gemiddeld maar wel 3,5% bedraagt. Deze periode kan ruim 20 jaar bedragen. De actuele risi-

covrije marktrente en de economische voorspellingen geven op dit moment  geen aanleiding om 

het percentage van 3,5% neerwaarts bij te stellen.  

Vermogensbeheer  

Vanuit Nardus worden verenigingen de mogelijkheid aangeboden over te gaan tot vermogensbeheer. 

Vermogensbeheer heeft het voordeel dat er een hogere kans op rendement is ten opzichte van  bijvoor-

beeld sparen bij een bank. Als een vereniging besluit in te gaan op het arrangement van Vermogensbe-

heer, of op andere wijze geheel of gedeeltelijk belegt in bedrijfsobligaties en/of aandelen, dient u als be-

stuurder van de vereniging met de volgende aspecten rekening te houden:  

a. Er is een hoger eigen vermogen vereist ten opzichte van risicovrij sparen of beleggen. 

Er wordt immers beleggingsrisico gelopen waardoor de dekkingsgraad in enig jaar sterk kan dalen. 

Onder toezicht staande verzekeraars dienen rekening te houden met materiële waardedalingen on-

der schokken die vanuit Europese regelgeving worden opgelegd.   De schokken dienen te worde 

opgevangen door het eigen vermogen ( niet zijnde de actuariële voorziening!). Deze consequentie 

brengt tevens een fiscaal issue met zich mee omdat een eigen vermogen wordt opgebouwd uit 

winsten. 

b. Er is meer kennis nodig van beleggen ten opzichte van risicovrij sparen of beleggen. 

Delegeren van bestuurlijke verantwoordelijkheid is niet mogelijk. Zeer recent en wel op 16 decem-

ber 2009 heeft DNB de uitkomsten van een onderzoek gepubliceerd met betrekking tot Pensioen-

Bericht van uw actuaris thema ‘Beleggingen’  
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fondsen.  DNB heeft zware kritiek geuit in het onvoldoende onderkennen van beleggingsrisico‟s. 

Een paar belangrijke quote uit dit onderzoek van DNB is:  

“Besturen hebben niet altijd voldoende controle over de beleggingen, in het bijzonder wanneer 

sprake is van uitbesteding.” 

DNB gaat verder pleiten voor wettelijke wijzigingen die ervoor moeten zorgen dat voortaan een betere 

afweging gemaakt wordt tussen rendement en risico. Als vereniging valt u niet onder wettelijk toezicht 

maar is de boodschap voor u evengoed relevant. In een aantal situaties zijn beleggingsverliezen door on-

derhavige faillissementen ook daadwerkelijk gerealiseerd.   

De tijd heelt dus niet alle beleggingswonden.   

Hartelijke groet  

Actwell B.V.   

Jan Voois AAG  

Paasberg 4  

3825 EK AMERSFOORT   

jan.voois@actwell.nl    

Agenda 

06-03-2010 Algemene Ledenvergadering Friese Federatie 

11-03-2010 Bestuursvergadering Nardus 

13-03-2010 Jaarvergadering Drentse Bond 

20-03-2010 Algemene Ledenvergadering Federatie Groningen 

08-04-2010 Bestuursvergadering Nardus 

20-05-2010 Bestuursvergadering Nardus 

29-05-2010 ALGEMENE VERGADERING NARDUS 

10-06-2010 Bestuursvergadering Nardus 

21-06-2010 Algemene Ledenvergadering F.K.B. 

08-07-2010 Bestuursvergadering Nardus 

12-08-2010 Bestuursvergadering Nardus 

09-09-2010 Bestuursvergadering Nardus 

12-10-2010 Bestuursvergadering Nardus 

06-11-2010 ALGEMENE VERGADERING NARDUS 

11-11-2010 Bestuursvergadering Nardus 

09-12-2010 Bestuursvergadering Nardus 
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BRUSSEL - Het aantal sterfgevallen in België is 

de laatste maanden fors gestegen, waardoor de uit-

vaartsector het werk nauwelijks aan kan. Begrafe-

nisondernemers zeggen dat in de Gazet van Ant-

werpen van donderdag. Ze spreken van een stij-

ging van het aantal sterfgevallen met 30 tot 50 pro-

cent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.  

Volgens uitvaartspecialist Dela is de extreme kou 

Begrafenisondernemers België komen handen tekort 

Na de verbouwing van het centrum bij begraaf-

plaats De Plantage afgelopen jaar heeft het college 

besloten het tarief voor volledig gebruik van het 

centrum te verhogen met 141 euro tot 500 euro 

(naar boven afgerond). Dat is een stijging van 

ruim veertig procent.  

Gebruik van het centrum alleen op de dag van be-

graven kost nu 350 euro. Gebruik voor condolean-

ce en/of een dienst, waarbij tevens één avond ge-

bruik wordt gemaakt van de koelruimte kost 425 

euro.  

Het gebruik van de familiekamer kost 100 euro, 

ongeacht het aantal dagen dat gebruik wordt ge-

maakt van het uitvaartcentrum.  

Het gebruik van uitsluitend de kleine ruimte ach-

ter het gordijn, op de dag van begraven kost 50 

euro. 

Tarieven uitvaartcentrum Barneveld fors omhoog 

Foto: Hans Verhorst/BDU  

De tariefsverhoging wordt volgens het college niet 

alleen veroorzaakt door de kosten van de verbou-

wing van het uitvaartcentrum, maar ook door de 

nieuwe afspraken die zijn gemaakt voor het be-

heer met uitvaartvereniging De Laatste Eer, aldus 

burgemeester en wethouders. 

Bron: Barneveldse Krant, 13-1, Sjaak 14-1-2010  

BARNEVELD – De gemeente Barneveld hanteert nieuwe tarieven voor gebruik van het uitvaart-

centrum in Barneveld.  

van de afgelopen weken een belangrijke oorzaak. 

“Dat maakt mensen die verzwakt zijn door ouder-

dom of ziekte, veel kwetsbaarder.” 

Daarnaast zou ook het aantal zelfdodingen sterk 

zijn toegenomen. “In vergelijking met vorig jaar is 

er een stijging van 20 procent.” (ANP)  

Bron: AD, 27-1, Sjaak 28-1-2010 
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Het verschil in premie tussen uitvaartverzekeringen die geld uitkeren is fors. Independer.nl berekende 

dat het verschil kan oplopen tot 3.500 euro over de gehele looptijd, voor een verzekering die 7.000 euro 

uitkeert. Voor deze analyse is Independer.nl uitgegaan van de volgende gegevens: 

 

man en vrouw, beide 50 jaar en niet-rokend 

uitvaartverzekering (geldvariant) 

verzekerd bedrag 7.000 euro 

premiebetaling per maand 

overlijden op 80-jarige leeftijd (premiebetaling 30 jaar) 

 

Op dit moment is Klaverblad de goedkoopste uitvaartverzekeraar voor dit echtpaar met een maandpre-

mie van 33,02 euro. Aegon is de duurste verzekeraar met een premie van 43 euro. De totaalpremie is bij 

Klaverblad 11.887,- euro en bij Aegon 15.480,- euro. Het premieverschil bedraagt over de gehele loop-

tijd dus 3.593 euro. 

De premieverschillen komen deels voort uit het feit dat uitvaartverzekeringen voornamelijk verkocht 

worden door adviseurs die aan huis komen. Deze adviseur biedt uitvaartverzekeringen van één aanbieder 

aan. Van een marktbrede productvergelijking is dan geen sprake. 

Ook de enorme verschillen in voorwaarden van uitvaartverzekeringen dragen bij aan de premieverschil-

len. Naturaverzekeraars bieden basispakketten aan die onderling van elkaar verschillen. Ook zijn nabe-

staanden niet altijd vrij in het zelf kiezen van de uitvaartverzorger. 

Minder bekend is dat ook de voorwaarden van uitvaartverzekering die een geldbedrag uitkeren sterk 

kunnen verschillen. Sommige verzekeraars indexeren het geldbedrag, waardoor de waarde door de jaren 

heen min of meer gelijk blijft, andere verzekeraars passen geen indexatie toe. Ook het al dan niet aanwe-

zig zijn van een enbloc clausule is zeer relevant. Maatschappijen hebben dan het recht de premie en/of 

de voorwaarden voor bepaalde groepen verzekerden onder bepaalde voorwaarden te wijzigen. Daarom is 

het ook bij een kapitaal uitvaartverzekering van belang om bij het vergelijken niet alleen naar de premie, 

maar ook naar de voorwaarden te kijken. 

http://www.independer.nl  

Dit is een origineel persbericht. 

Onderzoek: 

3.500 euro premieverschil in uitvaartverzekeringen  
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Drs. Maarten den Ouden RA 

Jaarlijks controleren meer dan 500.000 vrijwilligers als 

lid van een „kascommissie‟ de financiën van verenigin-

gen en andere organisaties zoals stichtingen, ouderra-

den, kerken en verenigingen van eigenaren. 

De Kascommissiegids is voor deze vrijwilligers een 

praktische hulp om de belangrijke jaarlijkse controles 

goed uit te voeren.  Stap voor  stap wordt voor elke post 

uit het financieel verslag uitgelegd hoe de controle kan 

worden gedaan en wat de aandachtspunten daarbij zijn.  

De eerste druk verscheen in november 2009. Deze 

maand is de derde druk verschenen. In de derde druk is 

de informatie over belastingen aangescherpt en aange-

past aan nieuwe wetgeving. Kascommissies en pen-

ningmeesters die de checklists over belastingen gebrui-

ken, hoeven niet bang te zijn te worden geconfronteerd 

met naheffingen en boetes van de belastingdienst! 

Zelfs ervaren accountants maken bij al hun controles 

gebruik van checklists. Dus zeker voor de vrijwilligers in kascommissies is het noodzakelijk om bij hun 

jaarlijkse controle checklists te gebruiken.  De Kascommissiegids bevat praktische checklists die via de 

website www.kascommissiegids.nl ook te downloaden zijn en precies op maat voor de eigen vereniging 

kunnen worden gemaakt. 

Duidelijke voorbeelden maken dat de gids ook goed bruikbaar is voor vrijwilligers met weinig admini-

stratieve of financiële kennis. 

Bij problemen waarin de gids niet voorziet kunnen bezitters van het boek gebruik maken van de gratis 

vraagbaak-functie op de website. 

De auteur 

Maarten den Ouden is bedrijfseconoom en registeraccountant. Hij was ondermeer docent Bestuurskader 

van de Nederlandse Sport Federatie. Hij is erin geslaagd theoretische controleprincipes en wettelijke 

voorschiften te vertalen naar een praktische controleaanpak die ook voor vrijwilligers met weinig finan-

ciële of administratieve kennis te begrijpen en toe te passen is. 

Meer informatie: www.kascommissiegids.nl  

3e druk van de Kascommissiegids verschenen 

http://www.kascommissiegids.nl
http://www.kascommissiegids.nl
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Vacature  voorzitter. 

Naar aanleiding van onze oproep in de nieuwsbrief van november hebben wij reacties ontvangen en zijn 

inmiddels in gesprek met één kandidaat. 

Naar aanleiding van de plaatsing van de vacature in Uitvaartbranche kwam een sollicitatie, en zijn wij 

met de kandidaat in gesprek. 

Meerdere kanalen en contacten worden aangeboord omdat wij graag in de mogelijkheid zouden willen 

voorzien de leden in de Ledenvergadering een goede keuze te kunnen laten maken uit een aantal ge-

schikte kandidaten. 

Wij roepen u dan ook op nog eens na te gaan of u ons kunt attenderen op mogelijk geschikte kandidaten 

die wij zouden kunnen benaderen. Natuurlijk mag u hen ook onderstaand bericht geven zodat zij het zelf 

kunnen bezien en eventueel met ons contact op kunnen nemen. 

 

De Landelijke Organisatie van Uitvaartverenigingen Nardus zoekt een opvolger voor Fred 

Meeuwsse, de huidige voorzitter. Lees de onderstaande oproep. 

NARDUS Samenwerkende Uitvaartorganisaties is op zoek naar een voorzitter(m/v) van haar bestuur  

Wie zijn we? 

NARDUS is de grootste brancheorganisatie en heeft, o.a. via haar ledenkoepels, momenteel 540 uit-

vaartverenigingen direct of indirect als lid. 

Het bestuur van NARDUS bestaat momenteel uit een voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penning-

meester en vier bestuursleden. Er wordt gestreefd naar een samenstelling van het bestuur op basis van 

persoonlijke capaciteiten passend in één van de bestuursfunctieprofielen. 

Het bestuur komt regelmatig bijeen, ontwikkelt beleid en voert dat uit en vertegenwoordigt NARDUS in 

landelijke samenwerkingsverbanden, bij de politiek, De Nederlandsche Bank, Ministerie van Financiën, 

etc. 

Het bestuur wordt ondersteund door een Verenigingsbureau. De dagelijkse zaken die NARDUS aangaan 

worden behandeld vanuit het Verenigingsbureau, dit voert het secretariaat, is eerste aanspreekpunt voor 

externe contacten en werkt daarin nauw samen het bestuur. 

Wie zoeken we? 

Voor de functie van voorzitter zoeken wij iemand met een zakelijke en resultaatgerichte stijl van bestu-

ren die tevens beschikt over een sterke klantgerichte houding en goed kan werken met en zich inleven in 

het werken met vrijwilligers. Ondernemend, besluitvaardig en visie-uitdragend zijn sleutelwoorden bin-

Landelijke Organisatie van Uitvaartverenigingen zoekt 

nieuwe voorzitter 
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nen deze functie. U bent in staat mensen te stimuleren, te motiveren en te enthousiasmeren en daar waar 

nodig mensen constructief te corrigeren en bij te sturen. U heeft een faciliterende houding waarin samen-

werken met en luisteren naar belangrijke aspecten zijn. U kunt zich zowel mondeling als schriftelijk 

goed en duidelijk uitdrukken, u weet draagvlak te verkrijgen en u beschikt over een samenbindend ver-

mogen. U bent in staat tot  het onderhouden van perscontacten. Het bestuur vraagt iemand met veel ener-

gie en fris elan die de organisatie op een creatieve en innovatie wijze verder vorm kan geven. U heeft 

affiniteit met de “uitvaartbranche”. Daarnaast beschikt u over kennis van bestuurlijke processen en heeft 

u gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en gevoel voor het werken in en met verenigingen die hoofdza-

kelijk zijn opgebouwd uit vrijwilligers. 

Informatie 

Het betreft een onbezoldigde functie. Er is een goede regeling voor vergoeding van de onkosten en een 

vergadervergoeding. 

Inlichtingen over deze functie kunt u verkrijgen bij de heer J.J. den Hollander (secretaris) op 046 

4810205 of bij de heer F. Meeuwsse (voorzitter) op 0571-271643. 

Sollicitatie 

Belangstellenden kunnen een sollicitatiebrief met CV richten aan het verenigingsbureau van NARDUS 

Samenwerkende Uitvaartorganisaties of per e-mail : info@nardus.eu 

 

Verenigingsbureau NARDUS  

Dalenk 7a, 

7371 DE Loenen. 

Tel. 055-5051316. 

Fluitenberg -  

 

 

 

 

De nieuwe begraafplaats Zevenberg in Fluitenberg 

(bij Hoogeveen) krijgt een crematorium en uit-

vaartcentrum. “Het zou prachtig zijn als de bouw 

ervan klaar is in 2013,” reageert Bert Noordzij 

(foto), directeur Delu Uitvaartverzekering en -

verzorging in Hoogeveen. In dat jaar gaat de be-

graafplaats open. 

Yarden Uitvaartzorg Drenthe en Delu bundelen de 

krachten voor de bouw van het crematorium, een 

lang gekoesterde wens in Hoogeveen en omge-

ving. Mensen zijn voor crematies nu nog aangewe-

zen op Meppel, Emmen of Assen. Beide bedrijven 

schrijven samen in op de aanbesteding van het cre-

matorium annex uitvaartcentrum. 

DVHN 12/02/10 

Ook Hoogeveen krijgt een crematorium 
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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 : 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 : 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 
   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 

 
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 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 :  
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 


