
           Ledenvergadering R.K.Uitvaartvereniging Losser 10 juni 2014 
 
Aanwezig namens het bestuur G.Damveld,H.Jansink,Joke Kuhlkamp-Padberg, 
G. De Jong en G.Bruinink . 
Er waren negen leden aanwezig. 
 
Voorzitter vraagt de vergadering  om een minuut stilte in acht te nemen in verband met het 
overlijden van Jan Steggink onze vertegenwoordiger. 
 
Notulen ledenvergadering 2013 
Deze worden door de vergadering akkoord bevonden 
 
Jaarverslag 2013 
G. Bruinink leest het jaarverslag 2013 voor en er zijn door de vergadering geen op of 
aanmerkingen en voor goedkeuring aangenomen 
 
Financieel verslag 2013 
G.Damveld geeft uitleg over het financiele verslag 2013 en er zijn geen op of aanmerkingen 
vanuit de vergadering en wordt voor goedkeuring aangenomen. 
Gerben Luttikhuis geeft aan dat het financiele verslag van Ben Pikula mogelijk ook door de 
leden kan worden ingezien. Bestuur geeft aan dat dit geen belemmering hoeft te zijn. 
 
Afstelling maximale uitkering 
Voorstel van de actuaris is om dit jaar de uitkeringen voor een begrafenis en een crematie niet 
te verhogen. Het bestuur heeft dit voorstel overgenomen. 
Vergadering gaat akkoord. 
 
Dechargeverlening aan bestuur t.a.v. het financiele beleid van de vereniging. 
Vergadering gaat akkoord met voorstel. 
 
Bestuursverkiezing. 
Henk Jansink stelt zich wederom herkiesbaar voor een periode van vijf jaar er hebben zich 
geen tegenkandidaten gemeld. 
Vergadering gaat akkoord onder applaus. 
 
Aanpassing van de contributie. 
Voorzitter zegt dat het de bedoeling is om de contributie voor een begrafenis en crematie op 
gelijk niveau te brengen zodat de uitkeringen het zelfde zijn. 
Dit kan verwezenlijkt worden door de contributie voor een begrafenis over een periode van 
drie jaar per jaar met drie euro te verhogen. 
Gerben Luttikhuis vraagt wat de reden is van dit voorstel omdat reeds verzekerden voor een 
crematie per saldo dan meer betalen. 
Voorzitter zegt dat dit te maken heeft met de indexering en in het huidige systeem ook in 
verband met het b.v. vroegtijdig overlijden van een lid ook de langst levende meer betaald. 
Ook voor het innen van contributie is dit gemakkelijker 
 
Mededelingen. 
Gerard Bruinink is bereid gevonden om i.v.m. met het overlijden van Jan Steggink de 
werkzaamheden tijdelijk waar te nemen tot zijn 75e jaar.Bestuur stelt voor om hiervoor een 



vrijwilligersvergoeding van 100 euro per maand uit te keren dit is inclusief telefoon,reiskosten 
en het gebruik van eigen computer. 
Vergadering gaat akkoord met dit voorstel. 
 
Website R.K.Uitvaartvereniging 
Joke Kuhlkamp en Geraa De Jong geven aan dat de website binnen een paar maand gereed is. 
Gerben Luttikhuis zegt dat daar duidelijk in moet worden aangegeven wat de taken en 
werkzaamheden van het bestuur zijn. 
 
Tijdens de laatste  regionale vergadering van uitvaartverenigingen is gesproken over een 
eventueel overkoepelend bestuur omdat vacatures voor een bestuursfunctie i.v.m.weinig of 
geen belangstelling niet zijn op te vullen.Dit is een moeilijk haalbare kaart omdat de 
verschillen in financiele posities en beleid toch heel veel van elkaar af wijken. 
 
Rondvraag 
De heer Bruns vraagt wat momenteel een uitvaart kost 
Ron De Leeuw(uitvaartleider) dat op dit moment een uitvaart ongeveer 6000 euro kosten daar 
wordt voor een begrafenis 19900 en voor een crematie 2240 euro vergoed plus een korting 
van Vredehof van +1000 euro houdt in dat +3000 euro door de nabestaanden moet worden bij 
betaald. 
 
Er zijn in 2013  71 leden overleden waarvan 25 begrafenissen en 46 crematies hebben plaats 
gevonden 
Dit geeft aan dat het aantal crematies per jaar stijgt. 
 
Hierna sluit de voorzitter de vergadering bedankt iedereen voor de komst en de 
uitvaartondernemers voor het correct uitvoeren van de uitvaarten 
 
Juni 2014 G.Bruinink Secretaris   
 
 
 
 
 
 


