
Notulen Algemene Ledenvergadering RK. Uitvaartvereniging Losser d.d. 11 mei 2017 

 

Aanwezig namens het bestuur: G. Damveld, G. de Jong, H. Jansink, J. Kühlkamp-Padberg 

en F. Damhuis. 

Aanwezige leden: 5 

 

1. Opening. 

De voorzitter G. Damveld, opent de vergadering en heet allen welkom. 

Hij vraagt één minuut stilte voor allen die ons zijn ontvallen en laten we hen gedenken. 

 

2. Notulen ledenvergadering. 

De notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 28 april 2016 worden door F. Damhuis 

voorgelezen. 

De notulen worden door de vergadering goedgekeurd. 

 

3. Jaarverslag 2016. 

Het jaarverslag wordt door F. Damhuis voorgelezen met als kernpunten: F.K.B. , aantal 

overledenen, aantal leden en uitvaartverzorging. 

De vergadering heeft geen op of aanmerkingen. 

Daarmee wordt het verslag vastgesteld. 

 

4. Financieel verslag 2016. 

G. Damveld geeft een toelichting op de cijfers over 2016. 

Het jaar 2016 is voor de exploitatie afgesloten met een positief resultaat. 

Ook wordt het actuarieel rapport 2016, opgemaakt door Voois, door G. Damveld toegelicht. 

De jaarrekening is door een extern controleur, de heer Pikula, gecontroleerd en akkoord 

bevonden. 

 

5. Vaststelling maximale hoogte uitkeringen 2017. 

Voorstel conform advies actuaris: 

Begrafenis – lid € 2.125,00 

Crematie – lid €  2.240,00 

De vergadering gaat akkoord. 

 

6. Dechargeverlening bestuur t.a.v. financieel en bestuurlijk beleid. 

De vergadering gaat akkoord met het decharge verlenen aan het bestuur voor het gevoerde 

financieel en bestuurlijk beleid. 

 

7. Bestuursverkiezing bestuur. 

G.W.B. Damveld is aftredend. 

Alle leden gaan akkoord met de herbenoeming voor een periode van 5 jaar van de heer 

G.W.B. Damveld. 

Hij dankt de leden voor het in hem gestelde vertrouwen. 

Mevrouw J. Kühlkamp-Padberg wordt voor de periode van één jaar herbenoemd ( i.v.m. 

leeftijd). 

 

8. Aanpassen van de contributie en de renteontwikkeling op de kapitaalmarkt. 

De contributie is aangepast conform besluit van de ledenvergadering 2014. 

Renteontwikkeling- lage rente opbrengst vraagt om een hogere reserve. 

 



9. Mededelingen omtrent ontwikkelingen betreffende onze vereniging en nieuwe 

bestuursleden. 

De contributie bedraagt ingaande 2017 € 4,25 per maand. 

Nieuwe bestuursleden zijn dringend noodzakelijk in verband met het voortbestaan van de 

vereniging. 

De leeftijdsopbouw en toekomst verwachting nopen tot een dringende aanvulling van het 

bestuur, anders zal het bestuur in de nabije toekomst drastische maatregelen moeten treffen. 

Verzoek aan de leden aan te geven, wie ons kunnen ondersteunen of tot het aansporen voor 

een bestuursfunctie. 

Gemiddelde leeftijd ledenbestand: M- 51 

             V- 50 

 

10. Rondvraag. 

G. Brinkhuis vraagt wat een uitvaart gemiddeld kost: De prijs is afhankelijk van wat je kiest, 

gemiddeld liggen de kosten rond de € 6.000,00. 

Y. Damhuis: De uitnodiging voor de jaarvergadering in de Nwe.Dinkellander is aan de kleine 

kant, verzoek grotere publicatie 

De Nwe Dinkellande bepaalt waar deze wordt geplaatst en ook in welke grootte. 

 

11. Sluiting. 

De voorzitter dankt u voor uw aanwezigheid en betrokkenheid en sluit de vergadering en 

wenst u wel thuis. 

 

 

 


