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Er ligt sneeuw in Zuid-Limburg, voor de zekerheid ‟s morgens om
6.00 uur weggereden, om 8.15 uur in Loenen, om 8.40 uur schuift
Syta aan en nog ruim voor 9.00 uur zijn ook Fred en Jan R. daar.
Maar … … dan houdt het ook op. Een sms‟je van de een (hartstikke
glad hier, vind het te gevaarlijk), een telefoontje van de ander (durf
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het niet aan te gaan rijden) nog een ander belt om 9.30 uur dat hij
weer omdraait omdat verder rijden onverantwoord is, kortom … …
vergaderen zal moeilijk worden.
We hebben toch de tijd tot 12.00 uur benut om over diverse zaken
wat te brainstormen. De formele vergadering is verschoven naar 4
maart met in de week daarop gewoon weer de reguliere vergadering.
Deze maand de tweede weergave “Van de bestuurstafel”.
(Vervolg op pagina 2)
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U zult begrijpen dat het een summiere weergave is. Veelal zal in een volgende nieuwsbrief e.e.a. uitgebreid terug gaan komen, nadat het definitief is uitgewerkt.
De arbocatalogus – heeft u inmiddels ontvangen via e-mail van Nardus, of via e-mail van uw koepel. U
kunt deze ook altijd inzien op onze site www.nardus.eu. Informatiebijeenkomsten, wordt nog bezien. In
ieder geval de Gelderse en Overijsselse bonden beleggen samen een informatiebijeenkomst.
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 4 maart is e.e.a. verder bediscussieerd. Omdat het een moeilijke, zware materie is met veel impact
naar de leden is besloten aan alle leden van Nardus te vragen of hun penningmeester bereid is mee te
denken en in een gezamenlijke bijeenkomst met die groep te trachten een voorstel te maken.
AED - Nog geen offertes ontvangen. Bedrijf nodigt ons uit om naar Middelburg te komen. Wij voelen
hier weinig voor. Men kan beter een AED in de omgeving aanschaffen of in overleg met de Gemeente
een exemplaar (laten) ophangen.
Besloten is de leden te adviseren omtrent de noodzaak tot aanschaf van een AED t.b.v. hun rouwcentrum
of andere gemeenschapslocatie. Vaak zal in overleg met de Gemeente ook van hen uit de noodzaak worden gezien en installatie en bekostiging door hen, met beschikbaarstelling van de ruimte door de vereniging, mogelijk zijn.
Vacature Voorzitter - vier potentieel belangstellenden. Vacature verschijnt d.m.v. Interview nog een keer
in blad Uitvaart. Verder opgenomen in Uitvaartbranche, verenigingenregister, nieuwsbrief nog een keer,.
- De selectiecommissie wordt uitgebreid met 2 mensen. Alle leden zijn aangeschreven met de vraag of
zij belangstellenden hebben voor de aanvulling van de commissie. Het bestuur zal vervolgens de 2 commissieleden selecteren uit deze aanmeldingen.
Opleidingen - De reacties voor opleidingen in de provincie zijn heel summier gebleven en de eerste sessies zijn gecanceld. De commissie heeft e.e.a. in beraad.
- In de vergadering wordt welkom geheten, Herman Bloedjes van de Sesam-academie. Herman zal enige tijd meedraaien met de bestuursvoorbereidingen en de vergaderingen om te adviseren hoe wij efficiënter met de tijd kunnen omgaan en waar verbeterpunten zijn aan te brengen in de organisatie.
Themabijeenkomsten - Als thema wordt genoemd het financieel statuut ofwel de afspraken die overgenomen zijn door de fusie betreffende de motie van Dijke. Het bestuur is unaniem van mening dat dit een
belangrijk onderwerp is om te bepreken met de leden en de leden van de leden. Nu doet iedereen het op
zijn eigen manier. Maar zo kan Nardus geen verantwoording nemen.
Een werkgroep heeft sheets hierover ontwikkeld, die later in de vergadering worden besproken. Dit is de
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leidraad voor het onderwerp. De opleidingscommissie werkt e.e.a. uit naar een voorstel.
- Enquête uitgezet door MKB i.v.m. de Cao-onderhandelingen. Van de 19 aangeschreven leden hebben
slechts enkelen gereageerd. Het verontrust Fred dat er weinig reacties zijn gekomen. CAO is heel belangrijk, ook voor ZZPérs. Wij moeten voorkomen dat wij als niet-representatief worden beschouwd!
Morgen is er werkgeversoverleg. Fred wil een brief opstellen t.b.v. de achterban over de lage respons op
onze enquête.
De komende maanden zijn de onderhandelingen over de CAO. Onze leden moeten mandaat geven over
onze onderhandelingspunten. Fred laat duidelijk weten dat hij boos is; op deze wijze hebben wij geen
draagvlak. Ook voor de AVV (Algemeen Verbindend Verklaring) is het elke keer weer een crime, om de
gegevens aangeleverd te krijgen. De betrokkenheid van de leden is elke keer weer ver te zoeken. Meenemen in een thema-bijeenkomst?
- Sinus meldt dat er tijdig moet worden gezocht naar een nieuwe penningmeester, zodat deze tijd krijgt
om zich in te werken. Sinus treedt in november 2011 af en is niet herkiesbaar.
Besloten wordt hier in de Algemene Vergadering en in de nieuwsbrief aandacht aan te geven.
- Jan R: Er is bij hen in de buurt een kist door de brandweer uit huis gehaald. Jan R vindt dat bouwbesluit moet worden aangepast. Liften zijn veelal te klein voor een brancard of kist.
(Sjaak den Hollander, 10-3-2010).

Krappe lift is uitvaartbranche doorn in het oog
Het uit een appartement takelen van de lijkkist
met een overledene is onwaardig, vindt de uitvaartbranche. Daarom moet er wat gebeuren
aan te krappe liften en nauwe trappenhuizen.
OOSTERWOLDE – Steeds vaker komt het voor
dat een dode door de brandweer uit een appartement moet worden getakeld. Daarom komt de
Friese uitvaartbranche in actie tegen krappe liften
en nauwe trappenhuizen. “Dat takeljen is net
oanfaardber,” meldt voorzitter Jan de Jong van de
Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland.

De overledenen Hendrik van de Belt werd met een hoogwerker uit zijn woning gehaald

Vorige week ging het weer mis. Toen moest uitvaarverzorger Jochum Wouda uit Oosterwolde de overleden Hendrik van de Belt (82) met behulp van
een hoogwerker van de brandweer uit een appartement aan de Trambaan halen. De lift en het trappenDigitale nieuwsbrief
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huis van het complex boven de Lidl waren te klein om de kist van de Oosterwoldiger naar beneden te
krijgen.
“Dat had niets meer met waardigheid te maken,” vindt Wouda. Het is niet de eerste keer dat hij zo‟n
soort situatie meemaakt. Meestal wordt de overledene op een brancard gelegd en rechtstandig via de trap
naar beneden getild. In de hal wordt de persoon dan weer in de kist gelegd.
Van de Belt woog echter 120 kilo. “Vanwege zijn postuur was het onmogelijk en dus moesten we er een
hoogwerker bij halen. Dat was voor de nabestaanden heel heftig om te zien.”
Voorzitter De Jong wil het probleem centraal aan de orde stellen. “Dizze man hat in punt. Dit kin net6.”
In het Bouwbesluit wordt met de lengte van lijkkisten geen rekening gehouden. “De plafonds wurde
hieltyd heger. De doarren moatte breder. Mar oan de dea wurdt net tocht.”
Het is temeer een probleem nu het aantal opbaargevallen thuis toeneemt. De federatie zal zich er sterk
voor maken dat het Bouwbesluit wordt uitgebreid, meldt De Jong. “Dêr steane wy foar. De weardichheid stiet foarop.”
Volgens de Oosterwoldiger uitvaartverzorger Wouda had de familie van de overleden Van de Belt eerder problemen met de nauwe doorgangen in het appartementencomplex. “Meneer moest geregeld naar
het ziekenhuis en dat was heel lastig voor de ambulancebroeders.”
Het complex aan de Trambaan is niet het enige probleempand in Oosterwolde. “Van het appartementengebouw aan de Brink is vooral de lift te klein.” Opvallend vindt Wouda dat vooral de nieuwere gebouwen smalle trappenhuizen en kleine liften hebben. En dat terwijl mensen steeds langer in een eigen huis
blijven wonen. “Je zou zeggen dat ze tegenwoordig wel rekening houden met het feit dat iemand daar
kan overlijden.”
Wouda is al naar ge gemeente Ooststellingwerf, aannemers en woningbouwverenigingen gestapt. Het is
nog wachten op een reactie.
De uitvaarverzorger stelt zelf dat de problemen makkelijk voorkomen kunnen worden. “Bij de bouwplannen kun je er al rekening mee houden. De lift een slagje groter en er past zo een standaardkist in.
Dat is veel eerbiediger tegenover de familie.”

Eigenlijk leef ik nu net
zo eenzaam als wanneer

Federatievoorzitter De Jong beaamt het. Verreweg
de meeste mensen overlijden in hu neigen huis.
“Mar dêr stiet net ien by stil.”
Door Margie Kooistra, LC, 20/2/10

ik in mijn graf zal liggen.
Anton Tsjechov
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Lijkdeur
Is thuis sterven uw laatste wens? Dan liggen er gevaren op de loer.
Nog maar kort geleden luidde een Friese zorgmanager de noodklok. Dood gaan in je eigen bed zou wel
eens een onbetaalbare luxe kunnen worden. Bij een overschot aan bejaarden, een tekort aan zorgpersoneel en een krap overheidsbudget, zou het wel eens nodig kunnen zijn om alle bedlegerigen te concentreren in voorzieningen waar de zorg efficiënter en dus goedkoper kan worden geleverd dan aan huis.
Hij wilde de discussie over de toekomst van de zorg eens even lekker prikkelen en daarin is hij geslaagd.
Natuurlijk is er van alles te bedenken om het zo‟n vaart niet te laten lopen, maar het spookbeeld van de
concentratiekampen voor zorgbehoevende bejaarden blijft wel hangen.
Als het werkelijkheid wordt, zal het huiselijke leven van de mens aan beide zijden worden ingekort.
Thuis bevallen is er in de toekomst volgens menig verloskundige immers ook niet meer bij. In ziekenhuizen zullen mensen voortaan worden geboren, even ver van huis kunnen ze hun dood tegemoet zien.
Er is nog een gevaar dat het vredig sterven in je eigen bed bedreigt: de te krappe liften in appartementencomplexen. Daar luiden nu de uitvaartverzorgers weer de noodklok over. Wie goed oplet hoort altijd wel
ergens iets beieren, maar dit terzijde.
De funeraire branche, zo stond zaterdag in de krant, moet steeds vaker de brandweer te hulp roepen wanneer ze een klant hebben in een flatgebouwtje. Nauwe trappenhuizen beletten de dragers een lijkkist met
verschuldigde piëteit naar beneden te brengen. En de liften in de woningcomplexen zijn dikwijls niet
berekend op de afmetingen van een doodnormale lijkkist.
Dat is eigenlijk raar. Bouwvoorschriften voorzien in steeds bredere gangen en hogere deuren. Maar dat
die lange mensen voor wie de deuren bestemd zijn ooit een keer horizontaal hun woning moeten kunnen
verlaten, daar wordt onvoldoende bij stilgestaan in de wereld van de mensen die3 bouwplannen maken
en voorschriften bedenken.
Het is goed dat de branche de kat de bel aanbindt. Architecten en stedenbouwkundigen praten tegenwoordig graag voer levensloopbestendige woningbouw. Dan bedoelen ze dat een huis geschikt moet zijn
om mensen in alle fasen van hun leven onderdak te bieden. Van kinderwagen tot rolstoel moet je op hetzelfde adres kunnen blijven wonen. Verhuizingen naar aangepaste appartementen zou niet nodig moeten
zijn.
Als het aan de uitvaarbranche ligt, dienen de woningen niet alleen alle fasen van het leven, maar ook de
dood te faciliteren. Dat is een goede gedachte. Hoewel het actueel is wegens de vergrijzing, is het eigenlijk, helemaal geen nieuw idee. Lang geleden waren boerderijen al voorzien van een zogeheten lijkdeur.
Dat was een flinke deur in de voor- of zijgevel van het woongedeelte die maar bij twee gelegenheden op
ging: als de boer en boerin nu hun bruiloft de woning betrokken en als er iemand moest worden uitgedragen. Bij voorkeur zat de deur aan de noordkant, omdat daar volgens het toen geldende geloof het dodenrijk lag. De overledene ging met de voeten vooruit naar buiten om zijn of haar geest te beletten in het
huis terug te keren.
Digitale nieuwsbrief
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Als het met liften en trappenhuizen behelpen blijft, zie ik wel iets in een lijkdeur op elke verdieping van
een flatgebouw. Daar kan de kist plechtig naar buiten worden geschoven, op een funeraire lift die daarvoor bij gelegenheid kan worden geïnstalleerd. Zwart gemoffeld, in plechtstatig tempo en bediend door
een zwarte heer met hoge hoed gaat hij dan naar de begane grond.
Dat lijkt me best mooi. In elk geval minder lomp dan zo‟n rode hoogwerker van de brandweer. En stijlvoller dan gehannes in krappe bochten en op steile trappen. Dus: breng de lijkdeur terug in de woningbouw.
Door Chiel Evers, LC, 23/02/10

Kabinet vraagt SER advies over bevolkingsdaling
05-03-2010

Het kabinet vraagt de SER dit najaar advies uit te brengen over de vraag hoe het bedrijfsleven
kan bijdragen aan de aanpak van de negatieve gevolgen van bevolkingskrimp. Verder wil het kabinet weten hoe de kansen, die krimp biedt voor de ontwikkeling van het landelijk gebied, beter
kunnen worden benut.
De ministerraad heeft de adviesaanvraag vastgesteld op voorstel van minister Van Middelkoop
voor Wonen, Wijken en Integratie, minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
en staatssecretaris Bijleveld-Schouten van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
De adviesaanvraag vloeit voort uit het vorig jaar
vastgestelde Interbestuurlijk actieplan bevolkingsdaling „Krimpen met kwaliteit‟. Daarin beschrijven Rijk, provincies en gemeenten hoe zij ongewenste gevolgen van bevolkingskrimp gaan aanpakken, maar ook de kansen die krimp voor een
betere leefbaarheid biedt. Uitgangspunt is dat
krimp een onomkeerbaar proces is waar gemeenten tijdig op moeten inspelen door samen te werken en te zorgen voor een effectieve inzet van middelen.
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Het kabinet vraagt de SER hoe de bewustwording
verder kan worden vergroot en hoe het bedrijfsleven kan inspelen op de demografische veranderingen, bijvoorbeeld als het gaat om de leefbaarheid
en het niveau van voorzieningen. Het kabinet
vraagt de SER ook welke kansen er zijn op het gebied van natuur, recreatie en toerisme en welke
(financiële) beleidswijzigingen dat vraagt. Verder
vraagt het kabinet de SER onder andere te kijken
naar de bijdrage die het bezit van een tweede woning in een krimpgebied kan leveren aan de leefbaarheid op het platteland.

16-03-2010
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Fiscaal boekjaar volgens 52/53-wekenstelsel niet toegestaan
VERSLAGGEVING – Het fiscale boekjaar van een vennootschap loopt vaak gelijk met het kalenderjaar.
In principe mag een vennootschap echter ook een van het kalenderjaar afwijkend boekjaar („gebroken
boekjaar‟) hanteren. In dat geval dient wel aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. Een van die
voorwaarden is dat er sprake moet zijn van geregelde jaarlijkse afsluitingen.
Op 20 januari 2010 bekeek de rechtbank te Breda een systeem met een van het kalenderjaar afwijkend
boekjaar. De vennootschap in kwestie hanteerde het zogeheten 52/53-wekenstelsel, dat inhield dat het
boekjaar in het algemeen werd afgesloten na 52 weken en eenmaal in de vijf à zes jaar na 53 weken. Het
boekjaar in kwestie liep van 29 december 2003 tot en met 2 januari 2005. De inspecteur accepteerde het
afwijkende boekjaar niet en corrigeerde de belastbare winst volgens het kalenderjaar 2004. De rechtbank
stelde de inspecteur in het gelijk. Volgens de rechtbank wordt met de voorwaarde dat sprake moet zijn
van geregelde jaarlijkse afsluitingen, bedoeld dat in beginsel in ieder opvolgend kalenderjaar een boekjaar
wordt afgesloten. Het systeem van de vennootschap voldeed daar niet aan, omdat systematisch eens in de
vijf of zes jaar een kalenderjaar werd overgeslagen. Om dat te corrigeren moest de belastbare winst worden bepaald per kalenderjaar.

Na definitieve aanslag beroep tegen voorlopige aanslag mogelijk
RECHTSVERKEER – De Hoge Raad heeft op 19 februari 2010 beslist dat iemand toch beroep bij de
rechter kan instellen tegen een voorlopige aanslag als de definitieve aanslag al onherroepelijk vaststaat.
Uit de voorlopige aanslag vloeit namelijk een betalingsverplichting voort, die de ontvanger zo nodig met
wettelijke dwangmiddelen kan afdwingen. Dat wordt niet anders als later een definitieve aanslag wordt
opgelegd waarmee de voorlopige aanslag wordt verrekend, ook niet indien die definitieve aanslag onherroepelijk komt vast te staan. Daarom kan iemand een belang hebben bij een oordeel van de rechter over
de vraag of de voorlopige aanslag terecht en tot het juiste bedrag is opgelegd.
Overigens schoot de bezwaarmaker in dit geval weinig op met dit oordeel: hij werd toch in het ongelijk
gesteld.

Ook incidenteel lang boekjaar is boekjaar
FISCAAL – Een boekjaar is de periode waarover een onderneming financiële verslaglegging uitbrengt.
De ondernemer is in principe vrij het begin- en eindmoment zelf te kiezen. Het boekjaar hoeft niet samen
te vallen met een kalenderjaar. Incidenteel kan het zelfs korter of langer zijn dan twaalf maanden. Aldus
de Hoge Raad op 5 februari 2010.
In dit geval was het betrokken bedrijf eind 2001 overgestapt op een gebroken boekjaar. Het eerste gebroken boekjaar was eenmalig langer, en wel 22 maanden. Kort daarna deed zich een gebeurtenis voor die
aanleiding gaf tot herziening van afgedragen btw. Het betrof een belaste levering van een nieuwbouwkanDigitale nieuwsbrief
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toorpand binnen twee jaar na eerste ingebruikneming. Het bedrijf had het pand tot dan toe vrijgesteld verhuurd en had de integratieheffing destijds op aangifte voldaan.
Het bedrijf meende in het verlengde boekjaar en de daarop volgende negen boekjaren in aanmerking te
komen voor een herziening (in dit geval een teruggaaf) van de btw die op aangifte was voldaan. De inspecteur ging uit van kalenderjaren en nam het kalenderjaar van levering en de daarop volgende acht kalenderjaren in aanmerking. Dat betekende een lager teruggaafbedrag.
De Hoge Raad vond dat het gelijk hier bij het bedrijf lag.

Inkeerregeling aangescherpt: boete naar 30 procent
FISCAAL – De inkeerregeling voor zwartspaarders wordt per 1 juli aangescherpt. Inkeerders, mensen die
vrijwillig hun tegoed bij een buitenlandse bank aanmelden bij de Nederlandse fiscus, betaalden sinds 1
januari van dit jaar 15 procent boete. Per 1 juli wordt dat 30 procent. Staatssecretaris De Jager maakte dat
in de Tweede Kamer bekend. Hij wil de prikkel om in te keren vergroten.
Afgelopen jaar meldden meer dan 8000 zwartspaarders ruim 2,2 miljard aan buitenlands vermogen aan
bij de Belastingdienst. Toen stond daar nog geen boete op, hoewel zij uiteraard wel alsnog de verschuldigde belasting moesten betalen over het vermogen dat zij de afgelopen 12 jaar in het buitenland buiten
het zicht van de fiscus probeerden te houden. De boete voor niet-inkeerders is vorig jaar verhoogd naar
Sjaak, 10-03, met dank aan Jo Simons voor aanlevering van alle fiscale en juridische kopij!

Zover mag het toch niet komen
Onderstaande oproep is van de site van “zomaar
een begrafenisvereniging” geplukt …
Doordat er op de leden vergaderingen weinig of
geen leden aanwezig zijn, kan het bestuur de vacante bestuursplaatsen moeilijk opvullen. Als bestuursleden de leeftijd van 70 jaar hebben bereikt
dient men volgens de statuten af te treden. Het bestuur bestaat thans nog uit 6 leden waarvan 3 leden
binnenkort de leeftijd van 70 jaar bereiken. Wij
doen dan ook een dringend beroep op onze leden
om zich te melden voor een bestuursfunctie zowel
mannen als vrouwen.

Het bestuur vergadert eens in de twee maanden
plus een jaar vergadering. Het bestuur is er om te
besturen en bemoeid zich niet met uitvaart verzorgen. Hier is speciaal een uitvaart verzorgingsbedrijf voor ingehuurd.
Komt er naar aanleiding van deze oproep geen reactie ziet het bestuur zich genoodzaakt andere wegen te bewandelen. Laat het niet zover komen!
Meld u aan bij èèn van de bestuursleden (zie contacten) en vraag informatie of stuur een mailtje
naar
Bron: site, vr.12-3. 0.14 uur, Sjaak.
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Ledental loopt achteruit; koers wijzigen
Uitvaartclubs in Fryslân aan de twitter
Leeuwarden - Door groeiende concurrentie en krimp van de bevolking moeten Friese uitvaartverenigingen hun koers drastisch wijzigen, willen ze blijven voortbestaan. De manier van rouwverwerking is veranderd en daar moeten de uitvaartverenigingen in de dorpen beter op inspelen. Gedacht wordt aan het
inzetten van nieuwe media als twitter en hyves.
“Het is niet meer vanzelfsprekend dat jongeren lid worden van uitvaartverenigingen,” zegt Jan R. de
Jong. Hij is voorzitter van de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland en vertegenwoordigt 216
uitvaartverenigingen. Hij zei dit zaterdag tijdens de voorjaarsvergadering in de Harmonie in Leeuwarden.
Vijftien jaar geleden werd 56 procent van de uitvaarten in Fryslân „gedaan‟ door een bij de federatie
aangesloten uitvaartvereniging. Dat is inmiddels gedaald tot 48 procent. Verder kiezen steeds meer mensen ervoor hun lichaam na overlijden te laten cremeren, nu al zo‟n 50 procent.
De twee grote commerciële organisaties Yarden en Monuta zijn in Fryslân verantwoordelijk voor de crematies. Uitvaartverenigingen hebben geen bevoegdheid op dat gebied. Dit heeft gevolgen voor het aantal
leden van de verenigingen. Exacte cijfers zijn daarvan niet beschikbaar, maar het ledental loopt in elk
geval terug. “Die ontwikkeling baart ons zorgen.”
De betrokkenheid is volgens De Jong niet minder groot, maar er wordt vaak pas over nagedacht als de
dood om de hoek komt kijken. Uitvaartverenigingen moeten meer van zich laten horen vóór die tijd.
“We hebben te maken met een krimpende bevolking en het wegtrekken van de jeugd. Daar moeten we
op anticiperen. De uitvaartverenigingen zijn nu heel plaatselijk georiënteerd. Dat moet veranderen. De
dorpse verenigingen moeten een landelijke dekking krijgen.”
Commerciële organisaties bieden een steeds gevarieerder aanbod en daar moeten de Friese uitvaartverenigingen niet bij achterblijven, vindt De Jong. “Ik denk aan het vertonen van foto‟s en films tijdens de
uitvaart, condoleance via internet en een digitaal rouwregister in crematoria.”
Hyves
Nieuwe media als hyves (sociaal netwerk op internet) en twitter (internetdienst voor het publiceren van
korte berichtjes) moeten ook ingezet kunnen worden bij rouwverwerking, vindt De Jong. “We moeten
middenin de samenleving staan. We moeten er zijn. We moeten ook denken aan nieuwe communicatie.
Waar wij staan over tien of twintig jaar, weet ik niet. Wel weet ik dat wij dan heel anders werken dan we
nu gewend zijn.”
Bron: Friesch Dagblad, 8-3, Sjaak 9-3-2010
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Informatiebeurs Uitvaartverzorging Zwartemeer
ZWARTEMEER - De Zwartemeerse begrafenisvereniging Uitvaartverzorging Zwartemeer (v/h
De Laatste Eer Zwartemeer) organiseert op zaterdag 20 maart een uitgebreide informatiebeurs over
alles wat met een uitvaart te maken heeft. De
beurs vindt plaats van 10.00 uur ‟s morgens tot ca.
15.00 uur in de middag in de Kapel van de Protestantse Gemeente aan de Hemen naast de Aula van
Uitvaartverzorging in Zwartemeer
Uitvaartverzorging Zwartemeer wil met deze
beurs iedereen een kijkje laten nemen in de uitvaartwereld die de laatste jaren steeds meer in ontwikkeling is. Er zijn tegenwoordig zoveel wensen
mogelijk bij een uitvaart, dat men door de bomen
het bos niet meer ziet. Door nu met de beurs de
mogelijkheid te bieden om ongedwongen en zonder dat er een acuut sterfgeval aan de orde is, een
kijkje te nemen in de uitvaartverzorging, kan men
zich een beeld vormen van wat men zelf aan wensen heeft. Er zullen diverse stands zijn waar bijvoorbeeld bloemstukken en rouwboeketten worden getoond, maar ook grafkisten in diverse uit-

voeringen en modellen, rouwdrukwerk. De organisatie is ook blij met de komst van een stand met
“troostgeschenken”. Deze stand wordt verzorgd
door Karin & Elles die met hun bedrijf
“Belevingswinkel Troostgeschenk.nl” de algemene winnaars van de Persprijs van de International
Funeral Awards 2009 zijn. Een “troostgeschenk”
zegt wat je niet uit kunt spreken omdat de woorden tekort schieten. Voordurend zullen diverse
deskundigen aanwezig zijn om de bezoekers antwoord te geven op de te stellen vragen.
Bron: Dorpsblad Zwartemeer, 13-2, Sjaak 14-2-2010.

Geld voor opbaarruimte Kuinre
Kuinre - Als de raad akkoord gaat kan de protestantse gemeente in Kuinre een bedrag van 20.000
euro tegemoet zien uit het leefbaarheidsfonds. Het
geld is ervoor om in een bestaande ruimte bij de

Voorheen gebeurde dat in een mortuarium in
Kuinre, maar dat werd gesloten omdat het voor de
uitvaartvereniging niet rendabel was.
„In het dorp was daar ook wel begrip voor. Dit al-

kerk de mogelijkheid te creëren om lichamen op te
baren.

ternatief is overigens een goede zaak omdat overledenen nu toch in hun eigen dorp kunnen worden
opgebaard,‟ aldus wethouder Peter van der Terp
tijdens de wekelijkse persconferentie.
Bron: Steenwijker Courant, 2-3, Sjaak 3-3-2010
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A.E.D.
Onze penningmeester Sinus Zuidema heeft onlangs opnieuw de jaarlijkse vervolgcursus BHV gedaan.
Het bedrijf Medprevent gaf uitleg over ongevallen- en brandpreventie.
Het bedrijf Medprevent werd hem enige jaren geleden aanbevolen door STIVU en voldoet naar zijn mening zeer goed. De herhalingscursus BHV kost € 148,75 incl BTW en wordt op diverse plaatsen in Nederland gegeven.
Bij het onderdeel van ongevallen preventie kwam andermaal ter sprake de AED en werd er ook daadwerkelijk mee geoefend. (AED = Automatische Externe Defibrillator).
De vraag kwam op of het wenselijk zou zijn te inventariseren of er binnen de aangesloten leden en hun
verenigingen behoefte bestaat tot het aanschaffen van een dergelijk apparaat. Wij hebben namelijk toch
zeker een zorgplicht naar de mensen die onder onze verantwoordelijkheid aanwezig zijn in een rouw uitvaarcentrum.
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 allemaal wilt.
Er werden tijdens de cursus gebruik gemaakt van twee AED apparaten.
De Lifline AED van Defibtech en de Heartsave AED van Primedic.
www.defibtech.nl en www.primedic.eu.
Allebeide AED‟s doen hetzelfde doch de Heartsave AED geeft dmv signalen ook aan wanneer je 30 keer
borstcompressies hebt gedaan en geeft na controle hiervan weer aan om met de beademing (2x) door te
gaan of te stoppen.
In de bestuursvergadering van Nardus zagen ook wij de noodzaak tot het de leden attenderen op het nut
en eigenlijk de noodzaak van de aanschaf van een AED. Offertes opgevraagd, en uitnodiging tot bedrijfsbezichtiging ontvangen.
De offerte voor een eventuele collectiviteit in welke vorm dan ook hopen wij nog deze maand te beoordelen.
Vervolgens zullen wij u verder berichten.
Een belangrijke tip die wij u willen geven is om in gesprek te gaan met de Gemeente. Als u de Gemeente overtuigt dat in uw omgeving te weinig AED‟s beschikbaar zijn en aangeeft dat u de ruimte beschikbaar zou willen stellen (b.v. de buitenmuur van uw rouwcentrum, kantoor, of andere lokatie) dan is de
verwachting dat de Gemeente vervolgens zal overwegen om de aankoop en installatie van de AED te
regelen en financieren.
Wilt u praktische adviezen, bel of mail met Sinus Zuidema.
Namens het bestuur, Sjaak den Hollander, 10 maart 2010.
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Arbocatalogus voor de uitvaartzorg
Eind 2008 is door werkgeverspartijen gestart met
de ontwikkeling van een Arbocatalogus voor de
uitvaartzorg. Het doel was een Arbocatalogus te
maken waarin de meest relevante risico‟s worden
benoemd en waarin een zo getrouw mogelijk beeld
gegeven wordt van bruikbare arbobeleidsregels,
goede praktijken, leidraden, maatregelen of voorzieningen ter voorkoming of beperking van arbeidsrisico‟s. Dit document moet zonder moeite geraadpleegd kunnen worden door werkgevers en
werknemers in de uitvaartbranche. De basis voor
de te maken Arbocatalogus was de reeds bestaande
Arbo-Infogids, de digitale RI&E voor de uitvaartzorg en beschikbare kennis en kunde.
Het resultaat, begin 2010, is een eenvoudig, laagdrempelig en praktisch te hanteren Arbocatalogus
dat in de toekomst mogelijk verder uitgebreid kan
worden na opgedane ervaring.
Gezond en veilig werken is een verantwoordelijkheid voor zowel werkgever als werknemer. Voor
alle richtlijnen in de Arbocatalogus geldt dat de
werkgever de juiste randvoorwaarden biedt en dat
de werknemer zijn eigen verantwoordelijkheden
kent en daarnaar handelt.

De catalogus richt zich expliciet op de partijen die
betrokken zijn in de „CAO voor personeel werkzaam in de uitvaartverzorging‟ en niet op gelieerde
partijen als begraafplaatsen en crematoria. De Arbocatalogus voor de uitvaartzorg is vanwege de
betrokkenheid van werknemersorganisaties een
gezamenlijk product van de werkgeversorganisaties BGNU (van welke leden voorheen waren georganiseerd in VOU en NUVU) en NARDUS en
de werknemersorganisaties CNV Dienstenbond,
FNV Bondgenoten, en De Unie.
Aangezien de Arbocatalogus door het Ministerie
van Sociale Zaken positief getoetst is, wordt deze
door de Arbeidsinspectie gehanteerd als referentiekader bij de handhaving van de arbowetgeving in
de uitvaartzorg.
De Arbocatalogus is voor ieder kosteloos te verkrijgen door het te downloaden op een van de websites van genoemde partijen, bijvoorbeeld
www.nardus.eu
Bron: Persbericht BGNU/Nardus, 22-2, Sjaak 22-022010.

Uitvaart omgekomen brandweerman Wiebe de Vries met
brandweer-eer
VEENDAM - Wiebe de Vries is zaterdag met brandweereer begraven. De brandweerman, die
maandag om het leven kwam bij een grote brand in de Kerkstraat, werd slechts 44 jaar en laat
drie kinderen en een vriendin na.
De uitvaartplechtigheid vond plaats in de Sorghvliethal. Hierna werd de kist, bedekt met de brandweervlag, op een oldtimer brandweerwagen naar
Digitale nieuwsbrief

de kazerne gereden waar een korte plechtigheid
plaatsvond. Langs de route had zich een erehaag
van brandweermensen uit het hele land gevormd.
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Hierna vond de begrafenis in besloten kring plaats.
Wiebe de Vries kwam om het leven doordat hij
werd bedolven onder een omvallende muur bij de
brand bij Scheer & Foppe. Pogingen tot reanimatie
bleven zonder succes.
In Veendam en omgeving is bijzonder verslagen
gereageerd op de dood van de brandweerman. In
de eerste plaats is dood van De Vries een groot
verlies voor zijn directe nabestaanden maar ook
onder collega's bij zowel de brandweer als bij de
gemeente, waar De Vries werkzaam was als beleidsambtenaar is de klap hard aangekomen.
Behalve verslagenheid heerst er ook grote onrust
in de Parkstad. Dat nu, na een lange reeks van
branden, een slachttoffer is gevallen, veroorzaakt
gevoelens van angst. Zowel de brand bij Scheer &
Foppe als bij Rumors blijken aangestoken.

leegstaande panden in vlammen op, deze keer vielen in gebruik zijnde panden ten prooi aan brandstichting met in een geval ook nog bewoonde appartementen boven het complex.
De gemeente heeft extra beveiliging ingezet.
Bron: Weekblad De Veendammer, 14-3, Sjaak 15-32010.

Gingen bij de voorgaande branden voornamelijk

Uitvaartcentrum heet De Kim
Westerbork - Het uitvaartcentrum aan de Kerkhoflaan in Westerbork heet sinds donderdagmiddag
De Kim. Burgemeester Jan Broertjes (foto) onthulde de naam.
Janny van Zwol bedacht de naam van het centrum
van uitvaartvereniging Westerbork. Kim betekent
horizon en de associatie met de ondergaande zon is
snel gelegd. Volgens Geesje Beugel van de uitvaartvereniging kan ook gedacht worden aan de
opkomende zon.

“Geslachten gaan niet alleen, maar er komen ook
telkens nieuwe.” Sinds het centrum in januari 2008
werd geopend, zijn zo‟n veertig condoleancebijeenkomsten geweest.
Bron: DVHN,11-3,Sjaak 15-3-2010
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BGNU
Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse
Uitvaartondernemingen (BGNU) is een feit
De oprichting van de nieuwe branchevereniging
voor uitvaartondernemingen heeft plaatsgevonden
en de organisatie gaat “Branchevereniging Gecerti-

De vereniging zal een uitgebreide reeks activiteiten opzetten met betrekking tot belangenbehartiging, imago- en kwaliteitsbevordering en een pakket aan dienstverlening voor haar leden realiseren.
Er is een tijdelijke site in de lucht op www.bgnu.nl

ficeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen” heten, wat wordt afgekort tot BGNU.

waar alle informatie over de vereniging voor iedereen toegankelijk is.

Vrijwel alle NUVU- en VOU-leden zijn direct lid
geworden. Hierdoor is een branchevereniging ontstaan die zowel qua marktdeel als ondernemers-

In maart zal de eerste bijeenkomst van alle leden
plaatsvinden in de zogenaamde
“oprichtingsvergadering” en in juni zal in de daar-

aantal een overtuigende meerderheid vertegenwoordigt.

op volgende A.L.V. het eerste bestuur benoemd
worden.

Ook niet-leden van NUVU of VOU zijn welkom
om lid te worden, mits men in bezit is van het
Keurmerk Uitvaartzorg. Alleen gecertificeerde uitvaartondernemingen kunnen lid worden.

Bron: BGNU,Sjaak 15-3-2010.

Agenda
15-04-2010

Basisopleiding voor bestuurders

22-04-2010

Basisopleiding voor bestuurders

06-05-2010

Basisopleiding voor bestuurders

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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Bestuur per 15 november 2008
Naam
: Fred Meeuwsse
Functie
: voorzitter
Telefoon
: 0571 27 16 43
Mobiel nummer : 06 29 36 32 89
Adres
: v.d. Duin van Maesdamstrsaat 79
Postcode plaats : 7391 VK TWELLO
E-mail
: f.meeuwsse@nardus.eu
Fax
: 057 12 71 687
Contact voor : Gelderse Bond

Naam
: Leen van Loosen
Functie
: organisatie
Telefoon
: 0527 68 47 51
Mobiel nummer : 06 20 43 08 03
Adres
: Vormtweg 20a
Postcode plaats : 8321 NC URK
E-Mail
: leen@del-urk.nl
Fax
: 0527 69 00 98
Contact voor : Overijsselse Bond

Naam
: Jan R. de Jong
Functie
: vice voorzitter/externe communicatie
Telefoon
: 0513 55 20 73
Mobiel nummer : 06 54 38 75 26
Adres
: Binnendyk 10
Postcode plaats : 8461 LD ROTTUM
E-Mail
: janrdejong@live.nl
Fax
: 084 75 18 93
Contact voor : Federatie Groningen

Naam
: Sjef van de Wiel
Functie
: wet– regelgeving
Telefoon
: 013 52 19 512
Mobiel nummer : 06 27 00 33 83
Adres
: Beukendreef 12
Postcode plaats : 5061 AD OISTERWIJK
E-mail
: s.vdwiel@nardus.eu
Fax
:
Contact voor : FKB / Federatie Noord Holland

Naam
: Sjaak den Hollander
Functie
: secretaris/interne communicatie
Telefoon
: 046 48 10 205
Mobiel nummer : 06 46 53 01 18
Adres
: Illikhoven 14a
Postcode plaats : 6116 AL ILLIKHOVEN
E-mail
: jjdenhollander@nardus.eu
Fax
: 046 48 10 633
Contact voor : Limburgse Bond

Naam
: Jan Beumer
Functie
: identiteit en kadervorming
Telefoon
: 0345 61 27 02
Mobiel nummer : 06 29 54 87 98
Adres
: Boeylaan 27
Postcode plaats : 4143 BX LEERDAM
E-mail
: jan.beumer@planet.nl
Fax
:
Contact voor : Alle direct aangesloten
uitvaartverenigingen

Naam
: Sinus Zuidema
Functie
: penningmeester
Telefoon
: 0597 64 56 54
Mobiel nummer : 06 51 26 34 09
Adres
: Dr. Ham Brouwerstraat D8
Postcode plaats : 9663 RK NIEUWE PEKELA
E-Mail
: gal.zuidema@nardus.eu
Fax
: 0597 64 56 47
Contact voor : Drenthse Bond
Naam
: Albert Berends
Functie
: website beheer
Telefoon
: 0594 51 45 50
Mobiel nummer : 06 50 85 40 49
Adres
: Tolbertstraat 62
Postcode plaats : 9351 BJ LEEK
E-Mail
: a.berends@nardus.eu
Fax
: 0594 51 19 90
Contact voor : Friese Federatie
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Naam
Functie

: Syta Hammink
: officemanager
Nardus Verenigingsbureau
Telefoon
: 055 505 13 16
Adres
: Dalenk 7a
Postcode plaats : 7371 DE LOENEN
E-Mail
: info@nardus.eu
Fax
: 055 505 33 02

Er kan direct contact worden opgenomen met de
bestuursleden. Schriftelijk contact loopt altijd
via het verenigingsbureau in verband met centrale archivering.
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