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Handleiding bij de Nardus-Norm 

 

 Gebruik van  opnameformulier (zie voorbeeld) 

 Gebruik altijd een opnameformulier van de vereniging. Een uitvaartverzorger (ook 

 een derde) gaat namens de vereniging naar de familie. Op het formulier worden alle 

 gemaakte afspraken vastgelegd. 

 Wanneer u zelf een opnameformulier laat maken dan dient hierop te staan dat u bent 

 aangesloten bij de SKU (St. Klachteninstituut) 

 

 Algemene voorwaarden staan op de achterzijde van het opnameformulier 

Leden van Nardus hanteren de algemene voorwaarden die door Nardus zijn 

opgesteld. Plaats deze op de achterzijde van het opnameformulier of overhandig 

deze bij een bezoek.  

 

Bestellen van opnameformulieren kan heel makkelijk. 

 

 Offerte maken aan de hand van opname formulier 

Maak zo nauwkeurig mogelijke een duidelijke offerte zodat nabestaanden goed op de 

hoogte zijn van de te verwachten kosten. Een kopie laat u bij de familie achter. 

 

 Algemene voorwaarden dienen vermeld te worden op de website van de vereniging 

  

 Overeenkomst uitvaartverzorger 

Er dient een overeenkomst te zijn afgesloten met elke uitvaartverzorger die namens 

de vereniging werkt Een voorbeeld hiervan treft u hier aan. 

 

 Samenstelling bestuur 

De samenstelling van een bestuur dient getoetst te worden aan de geschiktheids 

matrix. Indien bepaalde kennis ontbreekt dient men hiermee rekening te houden bij 

het zoeken naar nieuwe bestuursleden. 

Bij het secretariaat ligt een overzicht van elke bestuurslid waarin het CV is 

opgenomen en de eventuele nevenfuncties.  

 

 Klachtenregeling 

Elke vereniging dient een  klachtenregeling te hebben.  

 Hiertoe beschikt elke vereniging ook over een klachtenformulier 

Op het klachtenformulier wordt  de klacht vermeld alsook hoe de klacht is behandeld 

en opgelost.  Dit dient ook vermeld in het jaaroverzicht. zie bijlage 2 

 

 De Nardus-Norm is gepubliceerd op de website 

Op de website laat een verenigingsbestuur zien hoe de vereniging  werkt. Het 

hanteren van de Nardus Norm ondersteunt een positieve beeldvorming en is een 

hulp die huidige en toekomstige leden duidelijk maakt wat zij van de vereniging 

https://nardus.eu/wp-content/uploads/2018/11/7.1.1.-Nardus_Opnameformulieren_113813.pdf
https://nardus.eu/wp-content/uploads/2018/11/7.1.2.-Algemene-voorwaarden-m.i.v.-2012.pdf
https://nardus.eu/wp-content/uploads/2018/11/7.1.-Bestellen-opnameformulieren-1.pdf
https://nardus.eu/nardus-zaken/de-vereniging/
https://nardus.eu/wp-content/uploads/2018/11/7.1.2.1.-Interne-klachtenprocedure.pdf
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kunnen verwachten. De Nardus Norm is hierdoor tevens een waardevol instrument 

voor uw PR. 

 

 Officiële stukken die bewaard worden op het secretariaat van de vereniging. 

o Het jaarverslag 
Voor extra informatie, zie bijlage 1 

  
o Financiële jaarstukken 

Nardus stelt een verkorte jaarrekening ter beschikking. Zie dit voorbeeld 
Wanneer u hiervan gebruik wilt maken, dan kunt u een bewerkbaar exemplaar 
opvragen bij het secretariaat van Nardus (info@nardus.eu). 
 
Controle? Zie B. Uitvaartfinanciering. 
 

o Het verslag van de actuaris 

Bespreek het verslag binnen het bestuur en volg de raadgevingen op. Vermeld dit 

ook in het jaarverslag.  

Een te lage dekkingsgraad dient u te melden aan de koepel waarbij u bent 

aangesloten. Rechtstreekse leden melden dit aan Nardus. 

Hoe vaak? zie B. Uitvaartfinanciering 

o De notulen van de jaarvergadering 
De secretaris maakt het verslag en wordt, na goedkeuring in de volgende 
ledenvergadering, ondertekend door de voorzitter en secretaris. 

 
o Het verbeterplan Nardus-Norm. 

Wat is verwezenlijkt ten aanzien van de Nardus-Norm; wat moet nog worden 
opgepakt. Dit staat ook in het jaarverslag genoemd. 

 
o De inschrijving bij de kamer van koophandel 

Het overzicht dient actueel te zijn. Wijzigingen dienen zo snel mogelijk te worden 
doorgegeven. 
 

o De ingevulde deskundigheidsmatrix, per bestuurslid 
Hierin kun je zien welke deskundigheid onvoldoende is. Bij het zoeken naar 
nieuwe bestuurleden dient hiermee rekening te worden gehouden. 
Nardus organiseert regelmatig workshops/opleidingen voor 
bestuurder/uitvaartverzorgers. 

 
o Het curriculum vitae van nieuw benoemde bestuursleden 

(zie bijgaand voorbeeld, bijlage 3) 
 

o De samenwerkingsovereenkomst met externe uitvaartverzorgers 
 

o Het klachtenformulier van het betreffende jaar. 
 

o Het verbeterplan van de Nardus-Norm. 
Waar moet nog aan worden gewerkt in de komende tijd.  

  

https://nardus.eu/wp-content/uploads/2018/11/Verkorte-JaarrekeningBlancoModel18122016.pdf
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Het maken van een jaarverslag     bijlage 1 

 Inleiding 

Elk jaar komt het terug: er moet een jaarverslag gemaakt worden over het voorgaande jaar.  
Voor een goede evaluatie van de eigen werkzaamheden is een jaarverslag onmisbaar. Deze 
tekst geeft een aantal principes en praktische tips over de opzet en inhoud van dit soort 
verslagen.  
 
Een paar opmerkingen 
  
Een jaarverslag. De naam maakt eigenlijk al duidelijk wat het is: een verslag over de periode 
van een jaar. Over het algemeen is dat een kalenderjaar. Anders gezegd, de periode van  
1 januari tot en met 31 december. In een jaarverslag evalueert de uitvaartvereniging alle 
belangrijke dingen die er gedurende het afgelopen jaar gebeurd zijn. Er wordt beoordeeld of 
de gestelde doelen gehaald zijn. Er wordt bekeken wat fout is gegaan, natuurlijk ook wat 
goed is gegaan. Verder worden de belangrijkste ontwikkelingen in het werk kort aangegeven 
en worden daarop vooruitlopend plannen gemaakt. Een jaarverslag is natuurlijk ook een 
verantwoording van de werkzaamheden naar de subsidiegever(s) (als die er zijn). Kortom, 
een jaarverslag is geen chronologische opsomming van uitgevoerde werkzaamheden, maar 
een inhoudelijk verhaal dat lijnen uit het verleden naar de toekomst duidelijk maakt, 
gebaseerd op cijfers en resultaten van het werk.  
 
Uitgangspunten bij het schrijven 
  
Iedereen schrijft natuurlijk op zijn eigen manier een jaarverslag. En per organisatie zijn ook 
grote verschillen tussen de jaarverslagen aan te geven. Hoe ook een jaarverslag gemaakt 
wordt, een drietal uitgangspunten zijn van groot belang: 
 
Voor wie? 

Ga, voordat het jaarverslag geschreven wordt, goed na wie het allemaal lezen moet. Dat 
bepaalt in grote mate wat er in het jaarverslag moet komen te staan. Zorg dat vooraf ook 
bekend is waar, hoe en wanneer het jaarverslag ingediend moet worden. 

Een lang verhaal 
  
Hoe dik of hoe lang een jaarverslag moet zijn, is natuurlijk nooit te zeggen. Een goed 
geschreven verslag maakt in vier pagina's meer duidelijk dan een slecht verslag in veertig 
pagina's.  
 
De boodschap 
  
Een belangrijk uitgangspunt voor het jaarverslag is het werkplan van het voorgaande jaar. In 
dat werkplan is aangegeven wat de vereniging van plan was te gaan doen. In het jaarverslag 
wordt nu duidelijk gemaakt, wat daarvan inderdaad gelukt is en wat niet. Daarnaast kunnen 
er in een jaar natuurlijk ook allerlei dingen gebeuren die niet in het werkplan voorzien waren. 
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De indeling van een jaarverslag 
   
Voordat het feitelijke schrijfwerk begint, moet er al een duidelijk raamwerk zijn. Anders 
gezegd: het moet duidelijk zijn welke onderwerpen in het jaarverslag worden behandeld en in 
welke hoofdstukken die onderwerpen terug komen. Hieronder geven we een voorbeeld van 
een dergelijk raamwerk. Daarna worden de verschillende hoofdstukken kort uitgewerkt. Voor 
de volledigheid gaan we hierbij uit van een zelfstandige organisatie.  
 
Inhoud Jaarverslag: 

 Voorblad: Vignet/afbeelding, naam organisatie, jaartal, enzovoorts 

 Inhoudsopgave: Titels hoofdstukken en paginanummers 

 Voorwoord: Waarom een jaarverslag, waarover gaat het verslag 

 Activiteiten: Wat waren de werkafspraken in het voorgaande jaar en welke 

activiteiten heeft de organisatie allemaal uitgevoerd 

 Publiciteit: Hoe heeft de organisatie zich naar buiten toe kenbaar gemaakt 

 Externe contacten: Met welke organisaties en instellingen is er contact geweest en 

waarvoor (gemeente, deelgemeente, collega-organisaties) 

 Interne organisatie: Huisvesting, bestuur, vrijwilligers, beroepskrachten, enzovoorts 

 Financiën: Financieel jaaroverzicht 

 Conclusies en aanbevelingen: Wat zijn de conclusies over de activiteiten van het 

afgelopen jaar en wat zijn de actiepunten van de organisatie voor het volgende jaar 

 Voorwoord 
  
In het voorwoord wordt aangegeven waarom het verslag geschreven is, wat de bedoeling 
ervan is, en wat er in behandeld wordt. Het voorwoord is ook bij uitstek de plaats voor het 
bestuur om kort de eigen visie op het werk weer te geven. Om nieuwe ontwikkelingen aan te 
duiden en om aan te geven wat de functie van de vereniging daarin is. Verder kan in het 
voorwoord aangegeven worden wat de condities zijn waaronder het werk verricht moet 
worden. Soms zijn er bijvoorbeeld te weinig financiële middelen om het werk goed te doen of 
wordt men geconfronteerd met bezuinigingen.  
 
Activiteiten 
  
Wat waren de werkafspraken in het voorgaande jaar en welke activiteiten heeft de 
organisatie in het kader van deze werkafspraken in het jaar uitgevoerd? Per activiteit kan 
kort omschreven worden wat de activiteit precies inhoudt, waarom de activiteit is uitgevoerd 
(doel), hoe de activiteit is uitgevoerd (de middelen die gebruikt zijn), wie met de activiteit 
bereikt is (welke doelgroepen) en wat het resultaat van de activiteit is (was het bijvoorbeeld 
succesvol, zijn de doelen bereikt?).  
 
Publiciteit 
 
Publiciteit is een belangrijk middel om de bekendheid van de uitvaartvereniging te vergroten. 
In het jaarverslag kan aangegeven worden wat de vereniging allemaal aan publiciteit heeft 
gedaan om haar activiteiten zowel aan de doelgroep duidelijk te maken. 
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Vragen: 

 welke publiciteit is gevoerd (folders, advertenties, persberichten, brieven, 
telefoontjes); 

 wat waren de gestelde doelen met de publiciteit; 
 zijn die doelen bereikt, zo nee, waarom niet; 
 wat zijn de goede vormen van publiciteit gebleken; 
 welke vorm van publiciteit heeft minder goed of helemaal niet gewerkt; 
 hoe zijn de contacten met de verschillende nieuwsmedia (krant, radio, tv); 
 hoe vaak heeft de vereniging  de krant gehaald en wat was hiervan het effect. 

  
Interne organisatie 
  
Binnen de eigen organisatie is er meestal sprake van een bestuur, vrijwilligers en mogelijk 
beroepskrachten. 
  
Een aantal vragen hierover zijn: 

 hoe is het bestuur samengesteld; 
 zijn er voldoende bestuursleden; 
 hoe is de taakverdeling binnen het bestuur; 
 wie werken er bij de organisatie en zijn dat vrijwilligers en/of beroepskrachten; 
 wat zijn de werkzaamheden van de vrijwilligers, wat zijn de werkzaamheden van de 

beroepskrachten precies; 
 is er een groot verloop onder de vrijwilligers, zo ja, wat is daarvan de reden; 
 is het makkelijk of moeilijk om de nieuwe vrijwilligers te vinden; 
 hoeveel tijd besteden vrijwilligers gemiddeld aan het werk. 

  
Financiën 
  
Over het algemeen wordt in een jaarverslag een financieel overzicht opgenomen. Meestal 
als bijlage achterin het verslag. Dit hoeft niet een gedetailleerd overzicht te zijn; een 
totaaloverzicht met de hoofdposten uit de begroting is meestal voldoende.  Belangrijk is te 
noemen hoeveel leden de vereniging heeft en hoeveel overledenen er in het afgelopen jaar 
zijn geweest. Tevens is belangrijk om te laten zien wat de schuld is aan de leden, in verband 
met toekomstige uitvaarten (te halen uit het actuariële rapport). 
  
Conclusies en aanbevelingen 
  
Een jaarverslag eindigt met conclusies en aanbevelingen. Hierin wordt kort samengevat wat 
de conclusies zijn over de activiteiten van het afgelopen jaar, wat de actiepunten van de 
organisatie voor het volgend jaar zijn en welke zaken in de toekomst verder aandacht 
verdienen. 
 
 Nog een aantal tips 
 
Het uiterlijk van het jaarverslag is een visitekaartje voor de organisatie. Zorg daarom dat het 
er goed uitziet, met een goede omslag. Zorg er ook voor dat het verslag -ook aan de 
buitenkant- herkenbaar is als een verslag van de vereniging. Het moet dus passen bij 
folders, briefpapier en affiches die gebruikt worden. 
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 Tenslotte: 
  
Vermeld niet te veel details. De hoofdlijnen zijn veel belangrijker.  

 Druk niet te veel jaarverslagen. Maak vooraf een verzendlijst en tel hoeveel verslagen 
er nodig zijn. 
 

 Verstuur niet teveel exemplaren. Dat is duur en bovendien is niet iedereen 
geïnteresseerd in het jaarverslag. Stuur liever een briefje rond dat het jaarverslag - 
gratis - te bestellen is.  
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Bijlage 2 
 
FORMULIER KLACHTENREGISTRATIE Dossiernr. .……………… 

(alle onderstaande punten invullen)  (Niet invullen!)  

 
Datum registratie klacht:      

 
Per 

 brief 

 e-mail 

 anders, namelijk: 

   
Geregistreerd door: _____________________ d.d. ______________ 
 
Afgehandeld door: ______________________ d.d. ______________ 
 
Gegevens klager: 
 
Naam: _______________________________________________________________ 
 
Adres: __________________________________   Huisnummer: __________ 
 
Postcode: _________________ Plaats: ___________________________________ 
 
Telefoonnummer: _____________________________________________________ 
 
Type klager: 
  

 Opdrachtgever/nabestaande    

 Familielid (anders dan opdrachtgever)   

 anders n.l. 
 

Korte omschrijving van (type) klacht  (of indien er een schriftelijke klacht is , deze bijvoegen) 

 
 
 
Omschrijving van de actie die aan de klant wordt toegezegd n.a.v. zijn/haar klacht: 
 

  Schrijven    Bellen    Geen verdere berichtgeving 

TERUGBELACTIE        d.d.  

 
Opmerkingen (over oplossing en/of  n.a.v. terug bellen, m.v.v. datum). 

 
OPLOSSING: (altijd schriftelijk bevestigen en bijvoegen bij dit dossier) 

 

  

Terugbeldatum*: 

1  

2  

3  

4  

5  

Procedure afgerond 

Paraaf/d.d. 
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Bijlage 3 

OPBOUW (BASIS/STANDAARD) CV       

De meest gebruikelijke volgorde van een CV is als volgt: 

1. Persoonlijke gegevens 
2. Klein persoonlijk profiel 
3. Opleiding 
4. Werkervaring 
5. Activiteiten en kwalificaties 
6. Referenties 

Hieronder een specificatie van de verschillende onderdelen: 

1. Persoonlijke gegevens 
Vermeld uw naam, adres, telefoonnummers, e-mailadres, burgerlijke staat 
(samenwonen is een formele status) en geboorteplaats. 
 

2. Klein persoonlijk profiel 
Hier heeft u de kans uzelf te ‘verkopen’. Houd het helder, beknopt en dynamisch. 
Schrijf op wat u te bieden heeft in plaats van wat u zou willen bieden. Meer tips en 
adviezen. 
 

3. Opleiding 
Beperk uzelf tot details over uw opleiding tot het hoogst bereikte niveau. Als dit een 
doctoraal examen is dan doet het er niet toe welke cijfers u had voor de propedeuse. 
 

4. Werkervaring 
Begin met uw meest recente baan. Vermeld ook vol- en deeltijdbanen, onderzoeken, 
stages en vrijwilligerswerk. Noem steeds begin- en einddata. Gebruik 
aandachtstreepjes om resultaten, vaardigheden en taken op te sommen. (Na een 
aandachtstreepje komt een punt/komma (;), het laatste aandachtstreepje eindigt met 
een punt (.). Gebruik niet meer dan zes aandachtstreepjes in 1x rubriek. Laat geen 
gaten in de tijd vallen. Als u een poosje niet hebt gewerkt, leg dan uit waarom en 
noteer wat u in die periode wel deed. 
 

5. Activiteiten en kwalificaties 
Geef een opsomming van uw kwalificaties op beroeps-, wetenschappelijk of sociaal 
terrein. Vermeld ook van welke organisaties u lid bent (zeker als u een 
verantwoordelijke functie bekleedde of bekleedt) en geef aan met welke computertaal 
of software u vertrouwd bent. Als u op een specifiek terrein, zoals muziek of sport, 
meer dan één voorbeeld wilt geven, gebruik dan tussenkopjes. Dat leest makkelijker. 
 

6. Referenties 
Verstrek deze op een aparte lijst en houd ze apart van uw CV. Als u zegt dat 
referenten ‘op verzoek beschikbaar zijn’, zorg er dan ook voor dat dit zo is! 

 
 

https://sollicitatieinfo.nl/persoonlijk-profiel-cv/
https://sollicitatieinfo.nl/persoonlijk-profiel-cv/

