
Notulen Algemene Ledenvergadering RK. Uitvaartvereniging Losser d.d. 28-04-2016 
 
Aanwezig namens het bestuur : G. Damveld, G de Jong, H. Jansink, J. Kühlkamp-Padberg 
en F. Damhuis 
 
Aanwezige leden: 26 
 
1. Opening. 
De voorzitter G. Damveld opent de vergadering en heet de aanwezige leden van harte welkom 
op de jaarlijkse vergadering. 
Hij deelt mede dat d.m.v. een power point presentatie e.e.a. wordt toegelicht. 
Jaarlijks zullen voortaan de ontvallen leden met een minuut stilte worden herdacht. 
In het bijzonder gedenken wij G. Bruinink jarenlang bestuurder van de RKUVL. 
 
2. Notulenledenvergadering. 
De notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 16-06-2015 worden voorgelezen door     
H. Jansink. 
De notulen worden door de vergadering goedgekeurd. 
 
3. Jaarverslag 2015. 
Het jaarverslag 2015 wordt door G. Damveld voorgelezen. 
Kernpunten: F.K.B. 
          Aantal overlijdens 
          Uitvaartverzorging 
Aantal leden per 31-12-2015-3094  
 
4. Financieel jaarverslag 2015. 
De voorzitter geeft een toelichting op het financieel verslag 2015. 
Het jaar 2015 is afgesloten met een positief resultaat. 
B. Pikula, onafhankelijk extern controleur, heeft geen op of aanmerkingen op de jaarrekening. 
Voois heeft weer een actuarieel rapport opgemaakt over 2015. Conform advies Voois wordt 
de actuariële reserveruimte gereserveerd voor mogelijke nieuwe richtlijnen 
verzekeringskamer en wettelijk kader. 
 
5. Vaststelling maximale hoogte uitkeringen 2016. 
Begrafenis € 1.900,00 
Crematie    € 2.240,00 
De vergadering gaat met de voorgestelde maximale tegemoetkomingen akkoord. 
 
6. Dechargeverlening bestuur t.a.v. Financieel beleid en bestuurlijk. 
De vergadering verleend het bestuur decharge voor het gevoerde financiële en bestuurlijk 
beleid. 
 
7. Bestuursverkiezing. 
Er zijn geen tegenkandidaten binnen gekomen. 
J. Kühlkamp-Padberg is voor een jaar herkiesbaar. 
F. Damhuis wordt door het bestuur voorgesteld als secretaris. 
De vergadering gaat akkoord met het bestuursvoorstel. 
 
 



8. Aanpassing contributie en renteontwikkeling. 
Aanpassing contributie conform besluit ledenvergadering 2014 - € 4,00 per maand. 
De renteontwikkeling dient scherp in de gaten te worden gehouden. 
Een lage renteopbrengst vraagt om een hogere reserve. 
 
9. Mededelingen omtrent recente ontwikkelingen betreffende onze vereniging. 
Geprobeerd moet worden in het bijzonder jongeren als lid van de vereniging te binden. 
 
10. Voorstel uitvaartverzorger aan de ledenvergadering voor de nieuwe prijsafspraak 
uitvaarten. 
De uitvaartverzorgers Kienhuis en Vredehof hebben voor de periode 26-04-2016 t/m 
26-04-2021 offertes uitgebracht. Vredehof had de laagste prijsopgave. 
De voorzitter licht de offertes toe. Het bestuur vraagt de aanwezige leden om een keus te 
maken van een uitvaartverzorger voor de leden van de RKUVL. 
Er wordt schriftelijk gestemd. 25 leden stemmen Vredehof, 1 lid stemt Kienhuis. 
Het bestuur volgt de vergadering en Vredehof wordt de uitvaartverzorger voor de komende 5 
jaar. 
 
11. Rondvraag. 
R. de Leeuw vraagt om een gesprek tussen RKUVL en Maria Vlucht i.v.m. éénheid in tarief. 
Opm: Tarief is een aangelegenheid van het Parochie Bestuur. bij Maria Vlucht moet deze er 
zijn. 
Verzoek notulen op de site te plaatsen. Hieraan zal worden gewerkt. 
Timmermeester vraagt of het nog nodig is om te stemmen voor welke uitvaartvereniging 
wordt gekozen, als er een overeenkomst voor 5 jaar wordt gesloten tegen een scherpe prijs 
voor de leden. 
T. Bulter, vraagt is de korting bekend bij de leden. Via de web-site moet er bekendheid aan 
worden gegeven want er komen te weinig leden op de jaarvergadering en bij de leden is het 
vaak onbekend. 
G. Damveld, RKUVL stelt als eis dat de uitvaartverzorger het Keurmerk Uitvaartzorg in zijn 
bezit moet hebben, of dat de uitvaartverzorger het Keurmerk binnen een jaar kan overleggen. 
Bruns, wat gebeurt er met een overschot aan tegemoetkoming in de uitvaartkosten? Zijn de 
kosten van de uitvaart lager dan de totale uitkeringen van onze vereniging en de verzekeraars 
dan wordt het overschot aan uitkeringen overgemaakt naar de erfgenamen, tenzij dit volgens 
de voorschriften van de verzekeraars niet is toegestaan. 
 
12. Sluiting. 
De voorzitter sluit onder dankzegging de goed verlopen vergadering. 
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