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1. Nardus 

NARDUS behartigt de belangen van de bij haar direct en indirect aangesloten 

uitvaartverenigingen en wil vanuit die belangenbehartiging een positieve bijdrage leveren 

aan de ontwikkeling van de uitvaartbranche in Nederland, zowel in economische- en 

maatschappelijke- als in politieke zin. 

2. Leden 

Nardus telde in 2018 26 aangesloten leden, waarvan 4 regionale koepelorganisaties en 22 

rechtstreeks aangesloten verenigingen. 

In 2018 zijn, op basis van aangeleverde gegevens van 2017, 5313 uitvaarten van leden en 

826 uitvaarten van niet-leden verzorgt. De contributie wordt op basis van uitgevoerde 

uitvaarten van leden en niet-leden vastgesteld. (€ 11,25 in 2018) 

3. Bestuur 

Op 1 januari 2018 was de samenstelling van het bestuur als volgt:  

Dagelijks Bestuur 

- Leen van Loosen, voorzitter 

- Jelle Wesselius, secretaris 

- Albert Berends, penningmeester 

- Henk Dekker, DB uitvaarzorg tot 21 april 2019  

- José Groot, DB uitvaartfinanciering 

 

Sinds 21 april 2018 is er een vacature ontstaan binnen het DB. 

Algemeen Bestuur 

- Dagelijks Bestuur, aangevuld met 

- Maria Luimstra, Federatie Groningen 

- Jo Simons, Limburgse Bond 

- Henk Wierbos, Drentse Bond, tot juni. Deze functie is vacant. 

- Jetske van der Beek, Friese Federatie 

1e aanspreekpunt voor Drenthe en Friesland is Albert Berends, Jelle Wesselius voor 

Groningen, Leen van Loosen voor Limburg en Henk Dekker voor de direct aangesloten 

verenigingen, deze taak is later door Leen van Loosen en José Groot overgenomen. 

Het dagelijks bestuur heeft 9 keer vergaderd. Het algemeen bestuur 4 keer. In verband met 

ziekte van de officemanager hebben alle vergaderingen in Nijkerk plaatsgevonden. 

Het blijkt dat de lijnen wel korter zijn nu we werken met een dagelijks- en een algemeen 

bestuur. Maar dat het voornemen om meer taken in gezamenlijkheid met het 

verenigingskantoor niet van de grond komt. 

Bovendien heeft de Henk Wierbos zijn bestuursfunctie neergelegd en er komt voorlopig geen 

vervang vanuit de Drentse Bond. 
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DB leden hebben zoveel mogelijk de algemene ledenvergaderingen van de 

Federaties/Bonden bezocht. 

In het najaar heeft het DB een heidedag gehouden samen met de heer Bloedjes van de 

Sesamacademie. Dit heeft geresulteerd in een open discussie met het AB en vervolgens met 

een voorstel aan de AV. Dit voorstel houdt in dat een projectgroep een opdracht krijgt van 

het bestuur om te kijken naar een nieuwe organisatievorm voor Nardus. Zij zullen in het 

voorjaar 2019 met een voorstel komen. 

De projectgroep wordt eind 2018 gevormd en bestaat uit: 

Jelle Wesselius, vz. Wietze Haanstra, Henk van Wijk en Arnold Langenberg. 

4. Verenigingsbureau en inzet van Syta Hammink 

Syta Hammink heeft door ziekte haar werkzaamheden tot juni moeten staken. De 

werkzaamheden zijn door de secretaris opgevangen. Het is niet nodig geweest om derden in 

te schakelen. 

5. Externe contacten  

Jelle Wesselius heeft zitting, namens Nardus, in de Stichting Klachten Instituut. Deze 

bestuursfunctie is een gevolg van de deelname van Nardus, om voor klachten gebruik te 

kunnen maken van de Ombudsman. Daarnaast is de secretaris lid van de Adviesraad van de 

Stichting Keurmerk Uitvaartzorg.  

Jetske van der Beek is namens Nardus onderhandelaar aan de CAO-tafel. 

In 2018 is de nieuwe CAO vastgesteld. Deze loopt tot 31-12-2019. Zij is tevens 

penningmeester in het bestuur van de Stichting CAO fonds uitvaartzorg. Deze stichting wordt 

bestuurd door de sociale partners, een samenwerking tussen werkgevers- en 

werknemersorganisaties. En heeft als voornaamste doelstelling het leveren van een bijdrage 

aan de naleving van de regels van de CAO uitvaartbranche. 

Op voorzittersniveau waren er regelmatig contacten en overleg met o.a. de BGNU.  

6. Financiën  

 De jaarrekening van 2018 toont een eigen vermogen op 31 december van € 15.044,00. 

7. Communicatie met de achterban 

Er is twee keer een Algemene Ledenvergadering gehouden, de voorjaarsvergadering op  

21 april en de najaarsvergadering op 24 november. De vergaderingen vonden plaats in  

"de Schakel" te Nijkerk. 

Meerdere keren zijn door de DB leden de koepels bezocht. Uiteraard zijn de AB leden ook 

vertegenwoordigers van de koepels zodat er vaak contact is. Naast de uitnodigingen voor de 

ALV zijn de direct aangesloten leden ook uitgenodigd voor een bijeenkomst op 27 

september. Deze is echter door het bestuur uitgesteld in verband met diverse ontwikkelingen 

die eerst in de Algemene Vergadering van november worden besproken. 

Het Nardusblad is het digitale communicatiemiddel voor de achterban. Helaas is dit blad ook 

in 2018 veel te weinig verschenen.  
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8.  Diverse activiteiten 

In 2017 is door Nardus een afspraak gemaakt om tegen een gereduceerd tarief een 

Uitvaartkrant uit te kunnen geven. Het grootste deel van de Uitvaartkrant kan door de 

plaatselijke vereniging zelf ingevuld worden. Verspreiding van de Uitvaartkrant kan voor elk 

gewenst gebied ingevuld worden, verenigingen kunnen bv. ook in regioverband werken 

v.w.b. de uitgave. Deze krant kan ook in 2018 nog worden uitgegeven. 

De animo voor het uitgeven van de krant is gering. Er is een vereniging die in samenspraak 

met de uitgever een folder heeft uitgebracht. 

In 2018 is de laatste gedragscode uitgereikt.  

Na overleg met een jurist is besloten de Nardus Gedragscode niet langer uit te reiken. Door 

deze constructie komt er een grote verantwoordelijkheid te liggen bij Nardus. Terwijl een 

bestuur van een vereniging zelf verantwoordelijk is en moet blijven. 

Tijdens de AV in november is de Nardus-Norm door de leden aangenomen. Hierin zijn alle 

onderdelen opgenomen te weten: 

- uitvaartzorg; 

- financiën; 

- bestuur. 

Wanneer men als bestuur vindt dat men aan alle onderdelen voldoet, dan mag men dit 

kenbaar maken door het voeren van de Nardus-Norm. Hiervoor zal nog een symbool worden 

ontworpen. 

De gedragscode commissie is hiermee opgeheven. Wel zullen José Groot en Anno Westra 

zich in gaan zetten voor educatie aan bestuurders. 

Het dagelijks bestuur is in gesprek met een vertegenwoordiging van het Keurmerk 

Persoonlijke Uitvaart. Met dit contact wil zij onderzoeken wat beide partijen voor elkaar 

zouden kunnen betekenen. Bovendien ligt het contact in het verlengde van de opgave om in 

gesprek te gaan met de zgn. ZZP’ers. Uitvaartverenigingen maken vaak gebruik van ZZP’ers 

en maken hiervoor ook afspraken met de betreffende ondernemer(s). ZZP’ers die geen 

relatie met Nardus- gerelateerde activiteiten en/of verenigingen hebben, ‘verstoren’ deze 

afspraken nogal eens door diensten te verrichten in opdracht van nabestaanden die tegelijk 

ook verplichtingen t.o.v. de vereniging hebben om in aanmerking te komen voor een 

Ledenkorting.  

Waar de contacten met de ZZP’ers toe gaat leiden is nu nog niet te zeggen. Een vervolg in 

2018 moet dit uitwijzen.  

In 2018 heeft er een evaluatie plaatsgevonden betreffende het ‘Noaberschap in de lokale 

uitvaart’. Deze staat op de lijst van de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed. Nardus 

adviseert haar leden om in haar uitingen te laten zien dat dit hierop staat. Hiermee laten we 

zien dat de uitvaartverenigingen een lange traditie hebben. 

9. Tot slot 

Het bestuur wil een ieder bedanken voor de wijze waarop de leden, vrijwilligers en 

medewerkers zich in het afgelopen jaar weer heeft ingezet. Met elkaar leveren zij de inzet 

om met een uniek ‘instrument’, de uitvaartverenigingen, een sociale plicht op waardige en 

respectvolle wijze uit te voeren. Het bestuur is blij dat Syta Hammink haar werkzaamheden 

in de loop van 2018 weer helemaal heeft kunnen oppakken.    


