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Een nieuw jaar … ….
COLOFON
Deze Nieuwsbrief is het digitale informatieblad van Nardus.
Nardus wil de belangen behartigen
van uitvaartverenigingen.

Genietend van de sneeuw, het ijs, lekker schaatsend of sleeënd, of
… … balend van al die sneeuwellende, zoals files, slippartijen, niet
over de stoep kunnen lopen,

Info: http://www.nardus.eu

Kortom,
Het jaar begint zoals het is geëindigd. Voor een ieder zoals hij/zij er
zelf tegen aan kijkt ….

Wilt u de Nieuwsbrief ontvangen?
Uw bijdrage aan redactie zenden?

Zo ook onze nieuwsbrief, we gaan gewoon door en heel fijn is het
dat we van verenigingen kopij kregen. Daarnaast natuurlijk het ver-

Mail dan naar: info@nardus.eu

slag van de Ledenvergadering. Verder heel interessant een overzicht
van wijzigingen in de wet op de lijkbezorging.

Kopij volgend NARDUSblad vòòr
5 februari 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.

Kortom,
Weer een inhoud met veel variatie.
De redactie wenst u allen veel leesplezier.
Sjaak den Hollander, 12-01-2010.
In deze Nieuwsbrief o.a.
Verslag Algemene vergadering 7 november 2009 te Amersfoort
Agenda
Fiscaal en juridisch vaknieuws:
Ledenvergadering Begrafenisvereniging Onstwedde
Verhoging Onderhoudsrechten Begraafplaatsen.
Blijven begraafplaatsen betaalbaar op het Bildt?
Uitvaartverenigingen Winschoten en Veendam willen fusie
Wijzigingen in de Wet op de lijkbezorging per 1 januari 2010.

“WEBSITE GEHEEL VERNIEUWD!!!!!
Vanaf VANDAAG kunt u via www.nardus.eu de
nieuwe website bekijken.
De moeite waard!!!”

Samenwerkende uitvaartorganisaties

Verslag Algemene vergadering 7 november 2009 te Amersfoort
Naam

Aanwezig

Friese Federatie

X

Drentse Bond

X

FKB

X

Federatie Groningen

X

Federatie Noord-Holland

X

Gelderse Bond

X

Overijsselse Bond

X

Limburgse Bond

X

Jelsumerhof

X

Afwezig

DLE Drachten

X

DLE Emmen

X

DLE Assen

X

DEL Urk

X

DLE Woerden

X

Coop. Uitvaartver. Rijnmond

X

DLE Rijnsburg

X

OWM Leerdam e.o.

X

Alsmede de bestuursleden te weten:
F. Meeuwsse, J.R. de Jong, J.J. den Hollander, A. Berends, L. van Loosen, J. van de Wiel, J. Beumer,
G.A.L. Zuidema en voor de verslaglegging: mevr. S. Hammink-Boomsma.
Er zijn afmeldingen binnengekomen van Drachten, Emmen en Assen.
1. Opening
De voorzitter, Fred Meeuwsse, heet de aanwezigen van harte welkom. Allereerst maakt hij zijn excuses
voor de gemaakte fouten in de uitnodiging. Syta Hammink verdwijnt bijna onder de tafel van schaamte.
Zoals gebruikelijk opent de voorzitter vervolgens met een korte toespraak.
Op 3 oktober hielden wij een congres als Nardus over de weg die wij zouden willen inslaan. Ondanks de
wat lage opkomst waren diegenen die er waren duidelijk en open in hun reacties. De congrescommissie
kan hier goed mee uit de voeten. Straks wordt verslag gedaan door de congrescommissie.
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De slagvaardigheid en dienstverlening stonden bovenaan .
In het beleidsplan 2010 zullen wij aangeven welke stappen er gemaakt gaan worden. Deze worden aan u
voorgelegd ter goedkeuring in de voorjaarsvergadering .
Inmiddels hebt u allemaal de mail ontvangen over de collectieve pensioenverzekering. Hier valt veel
voordeel te behalen voor onze aangesloten verenigingen .
De Wft-commissie heeft zeer drukke tijden. D.N.B. wil met het Min. Van financiën de Europese wetgeving doorvoeren inzake solvancy 2 bij de Wft. verenigingen. Ook de A.F.M. komt voor de verzekeraars
met aanzienlijke verzwaring wat betreft de zorgplicht. Ik zal u niet vermoeien met diepere uitleg in deze.
Bij de Wft-verenigingen komen we hierop terug via de Wft-commissie.
Een positieve ontwikkeling is, dat wij met een regelmaat nieuwe leden mogen inschrijven. Ook voor 2010
staan er een aantal nieuwe gesprekken op stapel . Als het lukt komen er ca. 1000 uitvaarten bij op jaarbasis.
De Mexicaanse griep.
Regelmatig komen er allerlei brieven voorbij, ons advies aan u is, zorg voor mensen op de achterhand,
alsmede overleg met uw zuster vereniging. Wellicht kunt u elkaar helpen bij calamiteiten en laat u niet
gek maken.
Onder de mededelingen kom ik terug op een aantal zaken .
2. Mededelingen
Het Congres van 3 oktober wordt besproken onder punt 4.
Beleidsplan 2010.
In de begroting voor 2010 is rekenschap gehouden met aantal zaken. In voorjaar komen we met een weloverwogen plan en de consequenties.
Arbo-gids.
Met ingang van 1 januari 2010 verandert de wetgeving ten aanzien van de Arbo. In overleg met het Ministerie van SZW is er een nieuwe gids gemaakt in samenwerking met VOU, Nardus, CNV, De Unie en
FNV. Door het opstellen van zo‟n Arbo-gids hoef je niet te voldoen aan de wettelijke eisen. De Arbo-gids
ligt momenteel ter goedkeuring bij het Ministerie. Zodra de goedkeuring binnen is wordt de Arbo-gids
digitaal toegezonden. Het is mogelijk om vervolgens een informatieavond m.m.v. een van de opstellers te
organiseren. Contact hierover vindt plaats via het secretariaat van Nardus.
Uitvraag CAO uitvaartzorg.
Komend voorjaar gaan de onderhandelingen weer plaatsvinden voor de CAO. Wij willen graag weten hoe
onze achterban denkt over bepaalde onderdelen in de CAO. Daarom zullen wij hierover vragen gaan stellen aan onze leden en wij verzoeken u deze vragen te beantwoorden en terug te sturen naar het secretariaat, zodat wij een beeld krijgen van uw mening en de werking in de praktijk.
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Algemeen verbindende verklaring.
Elk jaar sturen wij een vragenformulier toe waarop wij antwoord moeten ontvangen. Dat doen wij niet
zomaar. De gegevens die wij van u moeten hebben (en van uw achterban bij de koepels) hebben wij nodig om hard te maken wie en wat wij vertegenwoordigen. U krijgt hiervoor enkele maanden de tijd om de
juiste gegevens te achterhalen bij uw achterban. Dit moet voldoende zijn.
Nardusacademie
Dit jaar hebben we met veel succes een basisopleiding voor bestuurders en een vervolgopleiding voor bestuurders gegeven. Op verzoek van onze leden gaan we in 2010 starten met eenvoudiger, kortere cursussen voor bestuurders voor kleinere verenigingen. Deze cursussen worden bij voldoende deelname gegeven in de regio. Binnenkort wordt u hierover geïnformeerd.
Henk Dekker (Drenthe), merkt op dat in de regiovergadering aan de orde is geweest om te komen tot een
uniform systeem voor het aanleveren van informatie. Wellicht is dit iets wat de Nardusacademie mee kan
nemen in de cursus. Koos Sijtsma (Friesland) sluit zich volledig aan bij dit voorstel.
Jan de Haan merkt op dat daarvoor Fedus BV is opgericht in Friesland. Zij verzorgen administratieve
diensten voor de aangesloten uitvaartverenigingen. Voor de ledenadministratie is gekozen voor MemberControl. Deze is ook bezig met een financiële administratie.
Jelte Biewenga. Maakt ook nog een opmerking ten aanzien van de rapportage. Bestuurders zijn zich vaak
niet bewust van de onprofessionele wijze waarop rapportage wordt gedaan.
Nardus heeft de plicht en daarmee onze leden om de verenigingen goed te informeren waardoor mensen
van onbewust onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam en vervolgens naar bekwaam gaan.
Fred refereert aan het financieel statuut. (10.2.1. van het procedure handboek).
Ook de oude NVU leden vallen hieronder. Het risico is voor beide verenigingen gelijk.
Onlangs heeft het nog in de nieuwsbrief gestaan, aldus Sjaak den Hollander. Het statuut geeft de mogelijkheid aan de koepels om te boordelen of hun verenigingen kunnen voldoen aan hun verplichtingen.
3. Vaststellen verslag algemene vergadering
Opmerking: overal wordt de heer [naam] genoemd en dan ineens Jan R. Het advies is om consequent te
zijn in de verslaglegging. Gevraagd wordt of voortaan de pagina‟s genummerd kunnen worden.
Naar aanleiding van:
De Wet op de Lijkbezorging is nog niet gepubliceerd. Zodra dit wel het geval is wordt u op de
hoogte gesteld en wordt de tekst op onze website geplaatst.
Er is al vaker gesproken over het keurmerk, aldus Eibert Kuiper. Het blijft op de agenda staan, maar
er wordt geen concreet voorstel gedaan. Jan de Haan meldt dat volgende week de adviesraad weer
bij elkaar komt. Daar komt het weer aan de orde. In de voorjaarvergadering 2010 van Nardus ligt er
een voorstel op tafel.
Hierna wordt het verslag goedgekeurd en getekend.
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4. Presentatie website
Tijdens de voorjaarsvergadering is toegezegd dat op deze vergadering een nieuw ingerichte website gepresenteerd zou gaan worden. Albert Berends verzorgt deze presentatie als verantwoordelijke vanuit het
bestuur.
De leden zijn teleurgesteld in de presentatie. Er missen nog een groot aantal onderwerpen, zoals de Nardusacademie, Vermogensbeheer etc. De vraag is voor wie de website bestemd is. Deze vraag is lastig te
beantwoorden en er wordt verschillend over gedacht. De commissie neemt de opmerkingen ter harte en
de voorzitter zegt toe dat aan het einde van het jaar er een complete website online is.
4b. Presentatie congres
Jan R. de Jong geeft een presentatie van de resultaten van het congres welke is gehouden op 3 oktober j.l.
Hierop zijn geen opmerkingen.
5. Stand van zaken financiële commissie
Door het bestuur is toegezegd dat op deze vergadering een voorstel zou liggen ten aanzien van de contributieheffing. De voorzitter kan hier kort over zijn. De financiële commissie is bij elkaar geweest. Het stuk
wat voorligt is niet volledig, er moet nog aanvulling komen. Het geeft onvoldoende helderheid en structuur. Het bestuur stelt daarom voor dat er een voorstel ligt in februari 2010. De leden van Nardus kunnen
dit voorstel dan bespreken met hun achterban en in de voorjaarsvergadering van Nardus kan er een besluit
worden genomen.
Angeline Bos spreekt haar teleurstelling uit. Het was de bedoeling dat de financiële commissie een het
bestuur zou adviseren, waarop het bestuur in deze vergadering met een voorstel zou komen. FKB heeft
door dit besluit haar ALV in het najaar geschrapt. In het voorjaar 2010 zal het FKB besluiten of zij wel of
niet lid blijven van Nardus.
Er wordt elke keer gesproken over tijdgebrek, aldus Angeline Bos. Het bestuur heeft in de vorige algemene vergadering diverse toezeggingen gedaan en komt deze afspraken niet na. Zij vraagt zich af wat er dan
maandelijks wordt besproken en besloten in de bestuursvergaderingen.
Henk Dekker merkt op dat er al onduidelijkheid zit in de basisgegevens. De uitgangspunten moeten helder zijn. Als voorbeeld noemt hij: Wat is een lid? Wat is een overledene?
Hierna wordt geadviseerd om gegevens te gebruiken van twee jaar geleden. Deze zullen toch zeker bekend zijn. Jan de Haan wijst erop dat er verenigingen zijn waarbij de administratie niet actueel is. Daarom
wordt er nogmaals gewezen op een uniform systeem. Dit moet dan wel goed in de markt worden gezet.
Na dit alles gehoord hebben hoopt de voorzitter dat februari acceptabel is en dat we in juni tot een goed
besluit kunnen komen.
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6. Aftreden voorzitter november 2010
Fred Meeuwsse heeft kenbaar gemaakt dat hij zijn functie als voorzitter wil neerleggen in de najaarsvergadering 2010. Hierop is er een commissie gevormd en hebben twee leden uit het bestuur een voorstel
gemaakt met daarbij een oproep. Er is eveneens een functieprofiel beschikbaar.
Jan R. de Jong neemt de voorgelegde procedure door.
Allereerst willen we een oproep doen aan onze leden om te komen met mogelijke kandidaten. Het
publiceren in vakbladen is voorlopig nog niet aan de orde. Wel zal de vacature worden geplaatst in
de Nieuwsbrief.
Lukt het niet om vanuit onze eigen gelederen een voorzitter te vinden, dan treedt fase twee in werking en gaan we externe kandidaten zoeken.
Besloten wordt dat leden van Nardus voordrachten kunnen doen tot 31 december 2009.
1.

Leden informeren

2.

Daarna bij uitvaartverenigingen breed informeren

3.

Daarna extern gaan zoeken
Wim van Dijken wil 1 en 2 combineren.

Henk Dekker merkt op dat we ons ervan bewust moeten zijn, dat wanneer we voor een extern iemand kiezen, we financiële offers moeten brengen.
Jan de Haan vindt de commissie wat te beperkt. Iemand die kandidaat is kan niet in de commissie plaatsnemen. Wanneer dit aan de orde komt, zal vanuit het bestuur een ander worden toegevoegd. Wim van
Dijken stelt voor nog twee leden te benoemen. Aldus wordt besloten.
Belangstellenden hiervoor kunnen zich melden bij het secretariaat.
Jan de Haan mist relevante gegevens. Hij stelt voor een informatiepakket samen te stellen over de functie,
het tijdsbestek en de vergoeding. Hij gaat ervan uit dat informatie ook te verkrijgen bij de huidige voorzitter en niet alleen bij de secretaris van Nardus.
Wim van Dijken weet niet goed wat er wordt bedoeld met klantgericht.
Jan de Haan kan zich voorstellen dat affiniteit voldoende is. Ervaring in de branche is niet noodzakelijk.
Ervaren in het onderhouden van perscontacten is te hard. Het is een pre.
Met deze opmerkingen wordt de tekst vastgesteld.
7. Voorstel bestuursbenoeming
Jan de Haan maakt een opmerking over het rooster van aftreden. Bestuursleden zijn benoemd voor 4 jaar.
Zij kunnen dus niet tussentijds aftreden en herbenoemd worden. Op deze manier is het statutair niet cor-
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rect. Na 4 jaar wordt iemand herbenoemd en dan eventueel voor minder jaren om een goede verdeling te
krijgen in het rooster.
Besloten dit agendapunt van de agenda te halen en in het voorjaar hierop terug te komen.
Ook is aan de aangesloten verenigingen niet gevraagd naar mogelijke tegenkandidaten.
8. Begroting 2010
De begroting 2010 is met een toelichting nagezonden. Opgemerkt wordt dat de begroting wat uitgebreider
zou kunnen, waarop de voorzitter opmerkt dat in het verleden juist gevraagd is om e.e.a. meer te comprimeren. In de financiële verantwoording doen we wel uitgebreider verslag. Waar het nu om gaat is een begroting.
Het valt Jan de Haan op dat de lasten voor de algemene vergadering zijn verhoogd. Na de vergadering zal
een afscheidsreceptie worden gehouden, waarbij ook relaties zullen worden uitgenodigd, dit in verband
met het vertrek van de huidige voorzitter en de aanstelling van de nieuwe voorzitter. Hij mist een post
werving- en selectie op te nemen.
Verder worden er geen opmerkingen geplaatst en wordt de begroting 2010 aangenomen.
9. Rondvraag
Er wordt nog gevraagd naar de stand van zaken ten aanzien van een pensioenregeling. Deze is inmiddels
gerealiseerd. Er is een vergelijk gemaakt met een groot aantal aanbieders. Hieruit is de beste gekozen qua
kwaliteit-prijs verhouding. De contacten lopen rechtstreeks met EQ. Informatie kunt u vinden op de website en via het secretariaat. Ook zijn de leden van Nardus rechtstreeks geïnformeerd, waarbij moet worden
opgemerkt dat de leden van de koepels door de koepels geïnformeerd moeten worden.
Bob Schnieders is benieuwd naar de eventuele nieuwe leden waarover is gesproken. Algemeen Belang
Groningen is lid geworden, evenals GUV Aalten Sliedrecht loopt nog. Hij merkt vervolgens op dat de
massa kleine verenigingen zijn, dit moet niet worden vergeten. De boodschap is helder, aldus Fred
Meeuwsse.
Jan de Bruin en Kees Donker zijn afgelopen donderdag uit het bestuur getreden en willen het Nardus bestuur bedanken voor hun aanwezigheid in de personen van Sjef van de Wiel en Syta Hammink en danken
voor het cadeau. Zij gaan ervan uit dat dit de laatste keer is geweest dat zij een algemene vergadering
hebben bijgewoond. Ondanks de strubbelingen hebben zij genoten van de afgelopen periode.
Sjaak den Hollander komt nog even terug op het rooster van aftreden. Volgens de statuten is er keurig
gehandeld. Er is niets mis met deze procedure. Uitstel was niet nodig geweest.
10. Sluiting
Fred Meeuwsse nodigt de aanwezigen uit voor de maaltijd en wenst allen wel thuis.
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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

Mediteren is gemakkelijker dan iemand echt helpen.

Fiscaal en juridisch vaknieuws:

De Dalai lama

NIVRA en NOvAA gaan definitief samen
ACCOUNTANCY - De leden van NIVRA en NOvAA hebben op 16 december 2009 in grote meerderheid ingestemd met een fusie tussen beide beroepsorganisaties. In gelijktijdig gehouden ledenvergaderingen in Amsterdam en Utrecht toonde circa tachtig procent zich voorstander.
Ook uit een vooraf gehouden ledenpeiling onder de ruim twintigduizend RA's en AA's - ingevuld door
ruim 7500 mensen - bleek grote steun voor de fusie. Van de NIVRA-leden stemden 69 procent positief,
van de NOvAA-leden 73 procent.
Beide beroepsorganisaties treden nu in overleg met het ministerie van Financiën om te komen tot één
nieuwe gezamenlijke accountantswet. Op dit moment bestaan er voor registeraccountants en accountantsadministratieconsulenten twee aparte accountantswetten. NIVRA en NOvAA zullen daarna verder gaan
als de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants.
NIVRA en NOvAA tekenden in november 2008 een eerste intentieverklaring om te komen tot een fusie.
In de afgelopen periode is verder gewerkt aan de invulling van een gezamenlijk fusievoorstel.
De beide bureauorganisaties zullen medio 2010 worden samengevoegd en gaan opereren vanuit Amsterdam.
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Ledenvergadering Begrafenisvereniging Onstwedde
Op 23 november jl. vond de jaarlijkse Ledenvergadering plaats van de Begrafenisvereniging Onstwedde.
Ook deze avond blonk niet uit van een groot aantal leden.
Naast het Bestuur waren personeelsleden en oud bestuursleden aanwezig alsmede enkele 'gewone leden'.
De voor een ledenvergadering gebruikelijke agendapunten werden behandeld en besproken. Het voorstel
van het Bestuur om de contributie van € 27,50 voor een alleenstaande en € 55,00 voor een gezin onveranderd te laten in 2010 kreeg algehele instemming.
Notaris Mw. Mr. Bergman hield een duidelijk betoog over successie rechten en alles wat daarom heen
hangt. Verschillende vragen konden worden beantwoord. Met name werd uitvoerig gesproken over de
wijzigingen ingaande 01-01-2010.
Wellicht zal dit nog eens een keer weer worden herhaald waarbij gehoopt mag worden op een iets groter
aantal belangstellenden.
In de pauze hadden de aanwezigen de gelegenheid om de gerenoveerde aula in het Hervormd Jeugdgebouw 'd'Ekkelkaamp' te bezichtigen. Ook de aula in het Gereformeerd jeugdgebouw 'De Brinkhof' heeft
recentelijk een opknapbeurt gehad.
De dames aflegsters/verzorgsters waren aanwezig in hun nieuwe kledij. Op deze wijze wordt ook weer
een visitekaartje afgegeven van de vereniging.
Na iedereen bedankt te hebben voor zijn/haar aanwezigheid sloot de voorzitter J. Brugge de vergadering.
Met vriendelijke groeten,
Wessel Volders
Begr. er. Onstwedde

Geen financiën van gemeente voor Aula in MFC
Witmarsum - De raad en het college hebben van
de begrafenisvereniging uit Makkum een brief
gekregen waarin ze vragen hoe het staat met de
aula die door bezuinigingen weggemoffeld is in
het MFC. Er is nu toestemming gegeven om aan
de westzijde een aula te maken. Dit gaat de begrafenisvereniging veel geld kosten, wat ze niet heeft.
Voorheen was er ruimte in Avondrust, maar deze
is voor andere zaken nodig, en het vertrek hier gaf
ook al de nodige problemen.

Gelukkig bood de Doopsgezinde Kerk aan om gebruik te maken van de kerk, als dit nodig was.
Dankzij de moderne technologie besluiten steeds
meer mensen om de overledenen thuis op te baren
tot aan de begrafenis.
Vanuit de gemeente zal voorlopig geen geld komen voor de aanbouw bij het MFC. De financiële
onderbouwing van de aanvraag van de begrafenisvereniging was niet voldoende.
Bron: Makkumer Belboei 23-12-2009, Sjaak 6-1-2010.
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Verhoging Onderhoudsrechten Begraafplaatsen.
In de Bildtse Post van 30 dec. stond helaas geen verslag van de gemeenteraadsvergadering van 22 dec
j.l. De raad van het Bildt had tijdens deze vergadering weinig moeite met de voorgestelde verhoging van
de onderhoudsrechten begraafplaatsen en ging zonder stemming accoord met het voorstel . Dit in tegenstelling met de raad van de gemeente Dantumadiel, waar men zich wel zorgen maakt over de verhoging
van deze rechten (=belastingen). Wel dient opgemerkt te worden, dat sommige tarieven hier aanzienlijk
hoger liggen
Het CDA bracht nog in , dat het college ook de kostenkant in de gaten moet houden. De PvdA vond het
een fikse verhoging, maar had zich geërgerd aan de ingezonden brief over dit onderwerp in de Bildtse
Post. Werkgroep het Bildt ging accoord en was van mening dat burgers, die geen gebruik (zullen) maken
van de gemeentelijke begraafplaatsen, niet teveel via gemeentelijke belastingen mee moeten betalen aan
deze gemeentelijke kosten. (bron: website Werkgroep het Bildt) Volgens mij wat een eigenaardige redenering. Hoe zit dit met sportvelden en andere gesubsidieerde instellingen? De burgers, die hier geen gebruik van maken ook niet teveel mee laten betalen? De Frije Bilkert(s) zweeg bij het voorstel als het
graf. De VVD was voor, volgens hen kon het mogelijk uit de erfenis betaald worden, die natuurlijk (nog)
wel aanwezig moet zijn. De burgemeester vond dat de burger zich hier tegen kon laten verzekeren. Dit
zal wel een formidabele premie betekenen, gezien de onverwachte verhogingen die het college zo nu en
dan in petto heeft. Ondergetekende zal u in het algemeen geen uitvaartverzekering aanraden, maar deze
moet u beslist niet afsluiten, mocht dit al mogelijk zijn.
Verder stuitte het kwijtscheldingsbeleid ook op bezwaren , bedoeld voor burgers die deze belasting niet
kunnen betalen. ( In de gemeente Enkhuizen geldt wel een kwijtscheldingsbeleid voor onderhoudsbelasting begraafplaatsen)
In verband met de onderhoudskosten van de begraafplaatsen zou er onderzoek kunnen worden gedaan
naar privatisering. In 2004 is het grafdelven ook geprivatiseerd, wat een aanzienlijke besparing opleverde!
Ingezonden door T. Brandsma, voorzitter Uitvaartvereniging St.-Annaparochie 11-1-2010.
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Blijven begraafplaatsen betaalbaar op het Bildt?
De socialistische voorman Piter Jelles Troelstra schreef in het lied It Aldershûs:” Lit my ek ienkear lizze
yn „e Fryske groun. Foar my myn lân werom hat, haw ik gjin rêste foun”.
In de Lânforhuzerssang eindigt elk couplet met : “ Jow my in grêf yn Fryslâns groun”. Blijft dit verlangen ook financieel haalbaar op het Bildt?
Op 22 december stond op de agenda van de gemeenteraad o.a. de verhoging van de onderhoudsrechten
(=belastingen) van graven op de gemeentelijke begraafplaatsen. Het college stelt de raad voor om deze
te verhogen van € 26,00 naar € 35,00 per graf.
Het overschrijven van een graf gaat van € 10,00 naar € 63, 00 (=+ 530%). Dit is de tweede drastische
verhoging na de invoering van het onderhoudsrecht in 1981 en moet de burger in de toekomst rekening
houden met een jaarlijkse stijging van 10%!!!
Hoe zit het nu met het onderhoudsrecht van een graf op het Bildt. Voor 1981 werd er geen onderhoudsrecht geheven . Bij het kopen van een graf moest een bepaald bedrag worden betaald. Uit de rente werd
het onderhoud van de begraafplaatsen betaald. Door inflatie en sterk gestegen lonen waren de kosten van
de begraafplaatsen in de loop van de zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw vele malen hoger
dan de de renteopbrengsten.
In 1981 kon de PvdA met de gedachte leven om de begraafplaatsen kostendekkend te maken. Het CDA
voelde daar minder voor, maar in de politiek moet soms water bij de wijn en werd het onderhoudsrecht
vastgesteld op f 15,00 ( €6,75) . Het betekende een kostendekking van ongeveer 50 %. Het onderhoudsrecht werd jaarlijks geïndexeerd verhoogd. ( van € 6,75 in 1981 naar € 13,75 in 2004) .Verder was er de
mogelijkheid om het recht voor 30 jaar af te kopen.
In 2003/2004 waren er tekorten bij de gemeente. Het college kijkt dan niet alleen naar waar bezuinigd
kan worden , maar ook waar iets te halen valt. De begraafplaatsen zijn niet kostendekkend.
Het onderhoudsrecht gaat van € 13,75 naar € 22,00, het overschrijven van € 1,50 naar € 10,00 per graf
en de kostendekking moet 75 % worden. De raad gaat in 2004 akkoord, maar het college zal naar de
kostenkant kijken. Het kant niet van één kant komen!
Hoe is het gegaan de afgelopen 6 jaar? De opbrengsten vallen tegen en de kosten gaan snel omhoog.
( 3600 uur * € 70,00).Voorstel B. en W. december 2009 onderhoudsrecht van € 26,00 naar € 35,00,
overschrijven van €10,00 naar € 63,00 .Als deze lijn zich zo doorzet, dan bedraagt het onderhoudsrecht
in 2017 tussen € 75,00 en € 100,00. Je hebt dan wel een kostendekking van 75 %, maar is het onderhoudsrecht van een graf nog betaalbaar? Beslist niet voor de zwakke schouders. (In verschillende verkiezingsprogramma ‟s kom je de slogan tegen: “De sterkste schouders, de zwaarste lasten”.)
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Waarom oordeelt de raad dat bij de begraafplaatsen een kostendekking van 75 % nodig is, terwijl bij een
indirect produkt( zwembad) slechts 30% of minder voldoende is. Landelijk vindt men dat een zwembad
een dekkingspercentage van ongeveer 75 % nodig heeft!
Het voorstel van het college werd na een korte discussie met algemene stemmen aangenomen. Het CDA
vroeg om nog eens naar de kosten van de begraafplaatsen te kijken. Een kwijtscheldingsbeleid, zoals dat
o.a in de gemeente Enkhuizen geldt, zit erbij de gemeente het Bildt niet in.
Ingezonden door T. Brandsma,
voorzitter Uitvaartvereniging St. Annaparochie 11-1-2010

Uitvaartverenigingen Winschoten en Veendam willen fusie
VEENDAM - De Laatste Eer in Veendam en de
Winschoter Uitvaartvereniging willen fuseren
naar één grote uitvaartvereniging voor OostGroningen. De twee uitvaartverenigingen hebben samen 20.000 leden.

Na jarenlang als twee zelfstandige verenigingen
gefunctioneerd te hebben is het volgens de voorzitter van De Laatste eer, Meindert Brust, noodzakelijk om een fusie aan te gaan. Dit mede om de kosten binnen de perken te houden. De leden, zo zegt
Brust, zullen weinig merken van de fusie. Die
moet volgend jaar haar beslag krijgen.
Bron: Westerwolde Aktueel 5-1, Sjaak 6-1-2010

Wijzigingen in de Wet op de lijkbezorging per 1 januari 2010.
Hieronder volgt een bespreking van die wijzigingen die voor uitvaartverzorgers en nabestaanden
van belang (kunnen) zijn. Gekozen is voor grote lijnen, niet voor alle mogelijke juridische details.
Veel te vroeg geborenen
Of bij veel te vroeg geboren kinderen de Wet op de lijkbezorging nu wel of niet van toepassing was, was
nog wel eens lastig vast te stellen.
De gewijzigde wet is niet van toepassing op een menselijke vrucht die na een zwangerschap van minder
dan 24 weken levenloos ter wereld is gekomen of binnen 24 uur na de geboorte overlijdt. Deze laatste
zinsnede is nieuw.
Bij een dergelijk te vroeg geboren kindje mogen de bepalingen van de wet gevolgd worden, maar het
hoeft niet. Zo‟n kindje mag gecremeerd of begraven worden zonder bijv. een verlof daartoe. Een doktersverklaring moet begraafplaatsen en crematoria voldoende zekerheid hierover geven, zo is nu ook te
lezen in het nieuwe art. 11a, maar in de praktijk was dit al gebruik.
Als een dergelijk kind (minder dan 24 weken zwangerschap) langer heeft geleefd dan 24 uur, of als een
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kind na een zwangerschap van meer dan 24 weken levenloos ter wereld komt, is de Wet op de lijkbezorging wel van toepassing.
Aangifte doen van geboorte staat los van de regeling in de Wet op de lijkbezorging. Van ieder levend
geboren kind moet aangifte van geboorte worden gedaan (en daarna van het eventuele overlijden).
Lijkschouw
Inmiddels is in de vernieuwde wet opgenomen dat een lijkschouw „zo spoedig mogelijk‟ na het overlijden dient plaats te vinden. Dit is een rekbaar begrip, waarvan de rechter de rek moet vaststellen. Er is
bewust voor gekozen om geen termijn op te nemen. Aangenomen mag worden dat het in de ochtend
schouwen van iemand die de avond daarvoor is overleden, hiermee niet meer is toegestaan. Overtreding
van deze bepaling is een strafbaar feit.
Volgens de staatssecretaris mag enige basisverzorging van de overledene plaatsvinden voordat er is geschouwd, maar die verzorging mag een goede lijkschouw niet belemmeren. Omdat er niet nader wordt
toegelicht wat onder basisverzorging wordt verstaan, blijft onduidelijk wat wel of niet is toegestaan. Terughoudendheid door de overledenenverzorger lijkt geboden als er nog niet is geschouwd. Als er twijfel
is aan een natuurlijke dood of als er een vermoeden bestaat van een niet-natuurlijke dood, dan mag de
overledene niet vervoerd worden, behalve na toestemming van een officier van justitie. Ook ontleding,
conservering begraven of cremeren mag dan alleen met toestemming.
Als er sprake is van een minderjarige (iemand jonger dan 18 jaar) overledene, moet er door de schouwende arts altijd eerst overleg plaatsvinden met de gemeentelijk lijkschouwer voordat een verklaring
van (natuurlijk) overlijden mag worden afgegeven. Dit overleg mag telefonisch zijn. Het gaat hier om
een van de specifieke bepalingen die zijn vastgesteld als een minderjarige overlijdt. De overige bepalingen treden pas op een later (nog onbekend) tijdstip in werking, vanwege praktische problemen.
Identificatieprocedure
De identificatieprocedure uit art. 8, die door de uitvaartondernemer plaatsvindt, wordt meer in overeenstemming gebracht met datgene dat in de praktijk al gebeurde.
Inde wet is nu opgenomen dat uitvaartverzorgers niet alleen een registratienummer of de kist of het omhulsel moeten aanbrengen, maar ook een formulier met o.a. datzelfde nummer plus een aantal gegevens,
zoals de namen en de data van geboorte en overlijden, aan de houder van begraafplaats of crematorium
moeten overleggen.
Uitvaartverzorgers doen dus de identificatie van de overledene, daardoor kan bij het crematorium of de
begraafplaats in principe worden volstaan met het vergelijken van het nummer op de kist of het omhulsel met het nummer op het registratieformulier.
Als er redenen zijn om aan te nemen dat de gegevens op de kist of het omhulsel of op het document niet
juist zijn, vindt zo mogelijk identificatie plaats door middel van twee getuigen die de overledene bij leven hebben gekend.
Als er in zo‟n geval echter wel vaststaat om wiens lichaam het gaat, hoeft er niet meteen met getuigen te
worden geïdentificeerd. De crematie of begraving mag gewoon doorgaan, als later de administratie maar
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in orde wordt gemaakt.
Het overtreden van de regels met betrekking tot het registratieformulier en het registratienummer is nu
strafbaar gesteld.
Termijn van lijkbezorging
Een voor de praktijk belangrijke wijziging betreft die van de normale maximale termijn van lijkbezorging. Nu moet lijkbezorging uiterlijk plaatsvinden op de vijfde dag na de dag van overlijden (behoudens
het vragen van uitstel).
De nieuwe normale maximale termijn van lijkbezorging wordt de zesde werkdag na het overlijden. Deze
oprekking van de termijn is bedoeld om nabestaanden (en de samenleving) kosten te besparen, er hoeft
immers minder snel uitstel gevraagd te worden, en is door verbeterde koeltechnieken (en thanatopraxie)
ook mogelijk. Maar een langere termijn zal aan de andere kant voor nabestaanden ook meer kosten met
zich meebrengen, langer een rouwcentrum moeten huren of koeling bij een thuisopbaring e.d.
Wat betekent dit nu in de praktijk?
Volgens de Algemene termijnenwet, die op artikel 16 van toepassing is verklaard, zijn werkdagen geen
zaterdagen, zondagen of algemeen erkende feestdagen.
Algemeen erkende feestdagen zijn: Nieuwjaarsdag, de Christelijke tweede Paasdag, de Christelijke
tweede Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de Hemelvaartsdag, de dag waarop de verjaardag van de Koning wordt gevierd (30 april) en de vijfde mei. Goede Vrijdag wordt met een algemeen erkende feestdag
gelijk gesteld.
Volgens het Besluit van 27 september 2007 (Staatscourant 2007,194) en dat is gebaseerd op de Algemene termijnenwet, wordt 14 mei 2010 ook met een algemeen erkende feestdag gelijkgesteld.
Omdat er in een termijn van zes werkdagen altijd een weekend valt wordt de feitelijke termijn altijd tenminste acht dagen. Soms vallen er zelfs twee weekenden in, waardoor de feitelijke termijn op tien dagen
komt. Bij samenloop met feestdagen als Kerstmis, Pasen of Pinksteren kan de feitelijke termijn nog langer zijn. Dat is een behoorlijke verruiming van de termijn in vergelijking tot de termijn van heden.
Bedacht dient te worden dat een dergelijke lange termijn een mogelijkheid is, maar het is natuurlijk niet
verplicht om tot het einde van de termijn te wachten.
De mogelijkheden tot het vragen van uitstel of bespoediging (eerder dan de vereiste 36 uur) zijn onveranderd gebleven.
Lijkbezorging door de Burgemeester
Als niemand de lijkbezorging van iemand op zich neemt, doet de Burgemeester dat. In dat geval wordt
begraven of gecremeerd naar keuze, tenzij een wens van de overledene bekend is.
Als het gaat om een niet geïdentificeerde overledene, moet de Burgemeester er voortaan voor zorgen dat
ten behoeve van identificatie of opsporing lichaams-materiaal wordt afgenomen. Het kan daarbij gaan
om een gebitsstatus, DNA of afdrukken van lichaamsdelen (bijv. vingerafdrukken). Een niet geïdentificeerde overledene moet worden begraven.
Als het graf van een dergelijke niet-geïdentificeerde persoon wordt geruimd, moet de Burgemeester door
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de begraafplaatshouder worden gewaarschuwd, om alsnog lichaamsmateriaal af te nemen als dit nog niet
is gebeurd. De ruiming wordt opgeschort in dat geval, tot de uitslag van de poging tot identificatie bekend is.
Begraven
Voorheen was in de wet alleen het uitsluitend recht op een graf voor bepaalde of onbepaalde tijd geregeld, ook wel huurgraf, koopgraf, eigen graf, of familiegraf genoemd. Deze graven zullen voortaan particuliere graven heten, ter onderscheiding van de algemene graven.
De uitvaartverzorger krijgt van de staatssecretaris de taak toebedeeld om voorlichting te geven over de
verschillende typen graven en vooral wat betreft de consequentie van een algemeen graf, namelijk dat dit
na de tien jaar verplichte grafrust kan worden geruimd.
Algemeen graf
Algemene graven worden nu voor het eerst in de wet genoemd. Een algemeen graf is een graf waarbij de
houder van de begraafplaats bepaalt wie erin worden begraven.
Opgenomen in de wet is de nieuwe verplichting voor de begraafplaatsbeheerder dat de belanghebbende
(de opdrachtgever tot begraving) bij een algemeen graf tenminste zes maanden en ten hoogste twaalf
maanden voordat de termijn van uitgifte verloopt, wordt gewaarschuwd dat de termijn afloopt en het
graf kan worden geruimd. De verplichting bestaat alleen als het adres van de belanghebbende bekend is.
Nabestaanden kunnen in zo‟n geval hooguit vragen om herbegraving in een particulier graf, andere opties hebben zij niet. Verlenging van de termijn is niet mogelijk.
Particulier graf
Het uitsluitend recht op een graf kan voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd worden verleend. Was
deze termijn (bij eerste uitgifte) minimaal twintig jaar, in de vernieuwde wet is opgenomen dat het voor
een termijn van ten minste tien jaar kan worden gevestigd. Begraafplaatsen worden niet verplicht om
termijnen van tien jaar aan te bieden.
Verlenging kan plaatsvinden met een willekeurige termijn, maar de begraafplaatshouder mag bepalen
dat de periode van verlenging niet korter is dan vijf jaar en niet langer is dan twintig jaar. Tot op heden
kon er steeds voor een periode van maximaal 10 jaar verlenging plaatsvinden.
De begraafplaatshouder moet rechthebbenden wiens adres hem bekend is voor het verstrijken van de
termijn schriftelijk mededeling doen van het verstrijken van de termijn en van de mogelijkheid tot verlenging (al dan niet onder de beperking dat dit voor minimaal vijf jaar moet en voor maximaal twintig
jaar kan).
De begraafplaatshouder hoeft nu niet meer actief op zoek te gaan naar het adres van de rechthebbende.
Als er na de schriftelijke mededeling door de begraafplaatshouder binnen drie maanden geen verlenging
is verzocht, moet de begraafplaatshouder het aflopen van de termijn bekend maken bij het graf en bij de
ingang van de begraafplaats.
Verder is er een nogal ingewikkelde regeling wat betreft het vervallen van het recht op een particulier
graf als de rechthebbende het onderhoud van het graf verwaarloost. Volstaan zal worden met het weerDigitale nieuwsbrief
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geven van de meest ingrijpende regel.
Als de begraafplaatshouder een schriftelijke mededeling van de kennelijke verwaarlozing van het graf
aan de rechthebbende doet, en deze bevestigt de ontvangst daarvan, moet binnen één jaar daarna in het
onderhoud worden voorzien. Zo niet, dan vervalt het recht op het particuliere graf.
Als de ontvangst van de schriftelijke mededeling niet wordt bevestigd, is er sprake van een langere termijn voordat het recht op het graf vervalt (tenminste vijf jaar).
De wetgever heeft geprobeerd de scherpe kantjes van deze bepalingen te halen door middel van art. 28
lid 7 (pas na twintig jaar voor nieuw te vestigen graven) en art. 84a, dat het overgangsrecht regelt voor
bestaande graven, (niet eerder dan in 2029), maar is daarbij waarschijnlijk onvolledig geweest.
Het lijkt voer voor juristen om te bepalen wat de wetgever daar nu precies heeft bedoeld en welke gevallen nu wel of niet onder de „versoepelingen‟ vallen.
Opgraving
Bij opgraving blijft de toestemming van de Burgemeester vereist. Deze hoeft echter de regionale inspecteur van de volksgezondheid niet meer te horen. De rol van de regionale inspectie die in de Wet op de
lijkbezorging op verschillende punten aanwezig was, is vervallen.
Een opgegraven lijk mag worden gecremeerd, als daarom wordt verzocht door degene die het oorspronkelijke verlof tot begraven heeft aangevraagd. Als er echter binnen een jaar na begraving een dergelijk
verzoek wordt gedaan, moet toestemming van de officier van justitie worden gevraagd. Tot nu moest er
altijd bij crematie na opgraving, op verzoek van nabestaanden, toestemming aan de officier worden gevraagd.
Nadere regelgeving
De minister mag regels bepalen (bij amvb) met betrekking tot het ruimen van graven, het verwijderen
van grafmonumenten en de teraardebestelling van overblijfselen van lijken. Dit zijn nieuwe onderwerpen, naast de al eerder in het Besluit op de lijkbezorging vastgelegde uitwerking van de onderwerpen als
de wijze van begraven, de inrichting van het graf (en het per ongeluk vervallen onderwerp; de afstand
tussen graven onderling).
De nieuwe onderwerpen zijn in de wet terecht gekomen door een amendement van de SP, die ruimen en
de teraardebestelling van overblijfselen van lijken graag zag gebeuren op de manier die het Comité van
Waakzaamheid voorstaat. Bij de behandeling in de Tweede Kamer is afgesproken dat de staatssecretaris
eerst in overleg zal treden met de Vereniging Nederlandse Gemeenten zodat gemeenten zelf hun maatregelen kunnen nemen. Als dit niet of onvoldoende gebeurt, moet de staatssecretaris vanaf een jaar na de
inwerkingtreding van de wet zelf regels maken hiervoor. Wordt dus vervolgd.
Hetgeen op een graf is geplaatst
Grafmonumenten behoorden in eigendom toe aan de eigenaar van de grond, volgens de normale regels
van het Burgerlijk wetboek.
In een nieuwe bepaling is nu de uitzondering vastgelegd dat de eigendom van hetgeen op het graf is geplaatst eigendom blijft van de rechthebbende (bij een particulier graf) of de belanghebbende
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(opdrachtgever, bij een algemeen graf). Deze eigendom duurt totdat mag worden geruimd (bijv. als de
rechten op een particulier graf niet worden verlengd of als de periode van grafrust bij een algemeen graf
is verstreken). Als het graf juridisch gezien mag worden geruimd, keert de eigendom van het op het graf
geplaatste terug naar de eigenaar van de grond.
Er zitten nog veel praktische haken en ogen aan deze bepaling, maar dat voert voor een overzicht als dit
te ver.
Crematie
Overal in de wet waar sprake was van „verbranding‟ wordt dit vervangen door het in het spraakgebruik
ingeburgerde „crematie‟.
Er hoeven door de houder van een crematorium op de asbus minder gegevens te worden aangebracht.
De asbus, kan na een verblijf van minimaal een maand bij het crematorium, aan de nabestaande ter beschikking worden gesteld, door of namens wie de opdracht tot crematie is gegeven. Dit laatste is een
verduidelijking ten opzichte van het huidige „die de zorg voor de asbus op zich neemt‟.
De ruimingstermijn voor een asbus was twintig jaar, maar is nu teruggebracht naar tien jaar.
Verlof tot ontleding
Het aangewezen formulier bij dit verlof komt te vervallen.
Balsemen
Het balsemen of conserveren van een lijk (anders dan in de Wet op de orgaandonatie is voorzien) is en
blijft verboden.
De uitzonderingen hierop voor ontleding en naar het buitenland zenden van het lijk blijven, net als nu,
bestaan.
Een nieuwe algemene uitzondering op het verbod tot balsemen of conserveren wordt gemaakt voor een
conserverende werking die ten hoogste tien dagen effect heeft (thanatopraxie). Thanatopraxie mag alleen
als duidelijk is dat er geen orgaandonatie plaatsvindt.
Nabestaanden mogen beslissen of de overledene zal worden gebalsemd. Alleen als de overledene nadrukkelijk als wens te kennen heeft gegeven dit niet te willen, moet deze wens zoveel als mogelijk worden gevolgd.
De samenstelling en het gebruik van de middelen bij thanatopraxie, als ook de opleiding voor thanatopracteurs wordt voorlopig aan de praktijk overgelaten. Gaat dit niet goed, dan kunnen er vanuit de
overheid nadere regels worden gesteld.
Thanatopraxie mag niet plaatsvinden of worden voortgezet als er aanwijzingen zijn voor een nietnatuurlijke dood of als zo‟n dood niet kan worden uitgesloten.
Mr. K. Been
11 december 2009
JOU advisering: jou@ziggo.nl
Bron: Uitvaartbranche, 16-9, Sjaak 16-9-2009.
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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
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
Digitale nieuwsbrief

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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