
Notulen Algemene Ledenvergadering RK. Uitvaartvereniging Losser d.d. 28 juni 2018 

 

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

F. Damhuis. 

Aanwezige leden:  4 

Opening: 

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

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

Notulen ledenvergadering. 

De secretaris, F. Damhuis,  leest de notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 11 mei 

2017 voor. 

Opgemerkt wordt om de uitnodiging van de jaarvergadering voortaan in “de week van 

Losser” te plaatsen bij de officiële publicaties van de Gemeente Losser. 

Ook wordt opgemerkt eventueel een redactioneel stuk te plaatsen. 

De notulen worden verder door de vergadering goedgekeurd. 

Jaarverslag 2017. 

Het jaarverslag wordt door F. Damhuis voorgelezen met als kernpunten:  

F.K.B. 

Aantal overledenen/ uitvaarten en aantal leden. 

Uitvaartverzorging. 

Er zijn geen op of aanmerkingen. 

Financieel jaarverslag 2017. 

G. Damveld geeft een mondelinge toelichting op het financieel verslag 2017 en van het 

actuarieel rapport van Voois. 

Vaststellen maximale hoogte uitkeringen. 

Voor 2018 wordt deze vastgesteld op € 2.125,00 voor begrafenisleden en € 2.240,00 voor 

crematieleden. Er volgt geen aanpassing op de contributie omdat deze afhankelijk is van 

renteresultaat en actuarieel rapport. 

Gevoerd financieel beleid 2017. 

Het bestuur vraagt de leden om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde 

financieel en bestuurlijk beleid. 

De vergadering gaat akkoord. 



Bestuursverkiezing. 

Aftredend mevrouw J. Kühlkamp-Padberg en de heer G. de Jong, beiden zijn herkiesbaar en 

worden herbenoemd. 

J. Kühlkamp tot 2019 en G. de Jong tot 2023. 

Renteontwikkeling op de kapitaalmarkt. 

Mededelingen en ontwikkelingen van de vereniging. 

Wettelijke richtlijnen A.V.G.  ( algemene verordening gegevensbescherming) 

Doorbelasting kosten bij contributie achterstanden. 

De vergadering gaat hiermee akkoord. 

Nieuwe bestuursleden. 

De leeftijdsopbouw en toekomst verwachting nopen tot dringende aanvulling van het 

bestuur. 

Rondvraag. 

De heer R. de Leeuw vraagt waarom de RKUVL niet heeft meegedaan aan de Raboclubkas 

campagne, gelden beschikbaar gesteld uit het Coöperatiefonds van de Rabobank. 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

Agenderen: Raboclubkascampagne 

                      Uitnodiging in de week van Losser 

          Redactioneel artikel 

 

 

 


