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Het jaar 2014 is voor onze vereniging rustig verlopen. Het huidige bestuur kent een 

goede samenwerking. De taken zijn goed verdeeld. Om overboekingen uit te voeren 

heeft het bestuur het zo geregeld dat er door één persoon alleen geen 

overboekingen kunnen plaatsvinden. Er is een tweede verificateur nodig om fiat te 

verlenen aan de overboekingen. Dit is wel  zo veilig en de penningmeester kan er  

niet met het geld vandoor zoals in Denekamp is gebeurd. De bestuursleden worden  

ouder en het is wenselijk dat enkele jongere leden zich aanmelden voor een 

bestuursfunctie om het voortbestaan van onze vereniging niet in gevaar te brengen. 

Onze zustervereniging uit Denekamp heeft bij gebrek aan geschikte bestuursleden 

een algemene ledenvergadering bijeen geroepen om tot beëindiging van de 

vereniging te komen. De vereniging uit Denekamp gaat over naar Twenthe  

Uitvaartverzekering. 

Onze voorzitter en de secretaris hebben ook in 2014 de landelijke vergaderingen 

bezocht. Het gaat om de vergaderingen van het F.K.B. waar wij lid van zijn en ons 

halfjaarlijks overleg met de verenigingen uit Borne, De Lutte, en Overdinkel. Op de 

landelijke vergadering kwam ook het probleem van de vergrijzing van de besturen 

aan de orde. Zij geven aan dat je de beste kans hebt op verjonging als je deze jonge 

leden persoonlijk benaderd. 

In de algemene ledenvergadering 2014 van onze vereniging zijn de leden akkoord 

gegaan met een contributieverhoging van € 0.25 per maand, dit voor de leden die 

gekozen hebben voor een begrafenisuitkering, dit geld  voor 2015, 2016 en 2017. 

Alle meerderjarige leden zijn begin 2015 via een mailing op de hoogte gebracht. We 

hadden voorgesteld om dan de vergoedingen voor de kosten van een begrafenis te 

verhogen. Helaas is door de dalende rente op de kapitaalmarkt dat niet mogelijk. In 

goed overleg met de Actuaris is besloten om de rekenrente te verlagen van 4 naar 

3,5%. Hierdoor is de benodigde actuariële reserve hoger en is geen verhoging van 

de uitkeringen mogelijk. 

Eind 2014 is er voor de vereniging een website in het leven geroepen. Deze is door 

iedereen die dat wil te benaderen, ook door niet leden. De opzet is er en wij 

ontvangen graag signalen van leden dat iets anders zou moeten. 

Het aantal begrafenissen en crematies bedroeg in 2014 in aantal 49. Dit is lager dan 

de 71 in 2013. Het aantal leden bedroeg per 31 december 2014 3147. 

In 2014 hebben naast Vredehof ook andere uitvaartverzorgers hun diensten 

geleverd, uit de terugkoppelingen van de beoordelingen door  nabestaanden worden 

de uitvaarten met goed tot zeer goed beoordeeld. Namens het hele bestuur wil ik de 

uitvaartondernemers bedanken voor de correcte uitvoering van de uitvaarten. 

Ik dank u voor uw aandacht. 


