
Notulen Algemene Ledenvergadering R.K. Uitvaartvereniging Losser 23 mei 2019 

 

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

en F. Damhuis 

Aanwezige leden : 6 

Opening:  

Het bestuur heet u allen welkom en de voorzitter,  G. Damveld, om één minuut stilte voor 

allen die ons zijn ontvallen en laten we hen gedenken. 

Notulen algemene ledenvergadering, 28 juni 2018 

De secretaris, F. Damhuis, leest de notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 28 juni 

2018 voor. 

Hierop zijn geen op of aanmerkingen en worden door de vergadering goedgekeurd. 

Jaarverslag 2018 

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

Aantal leden - aantal uitvaarten en uitvaartverzorging. 

F.K.B. 70 jarig bestaan in 2019 

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

Er zijn geen op of aanmerkingen en daarmee wordt het jaarverslag vastgesteld. 

Financieel verslag 2018 

G. Damveld geeft een mondelinge toelichting op het financieel verslag van 2018 en van het 

actuarieel rapport van Voois. De jaarrekening 2018 is gecontroleerd en akkoord bevonden 

door de heer B. Pikula. 

Vaststellen maximale hoogte uitkeringen 

Voor 2019 blijft deze ongewijzigd en vastgesteld op  maximaal € 2.125,00 voor 

begrafenisleden en  maximaal   € 2.240,00 voor crematieleden. 

De contributie blijft gehandhaafd op € 4,25 per maand , omdat deze afhankelijk is van rente 

resultaat en het actuarieel rapport. 

Decharge verlening bestuur t.a.v. financieel beleid 2018 

Het bestuur vraagt de aanwezige leden haar decharge te verlenen voor het door haar 

gevoerde financieel en bestuurlijk beleid, de vergadering gaat akkoord. 

 

 



Bestuursverkiezing 

Aftredend zijn H.J.M.  Jansink, F.A. Damhuis en J. Kühlkamp-Padberg , zij stellen zich 

herkiesbaar en worden herbenoemd. 

J. Kühlkamp-Padberg en F.A. Damhuis tot 2020 en H.J.M. Jansink tot 2024. 

Mededelingen in algemene zin en toekomstvisie waaronder renteontwikkeling op de 

kapitaalmarkt  

Open huis en bezichtiging “Vredehof” 

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

Nieuwe Bestuursleden / versterking bestuur 

Het is dringend noodzakelijk dat er nieuwe bestuursleden toetreden tot het bestuur. De 

huidige leeftijdsopbouw  en toekomstverwachtingen vraagt erom. 

Rondvraag     

Verzoek door een lid een gift te doen van € 250,00 voor  de renovatie van de R.K. Maria 

Geboorte Kerk door de R.K. Uitvaartvereniging Losser , de leden aanwezig op de algemene 

leden vergadering gaan akkoord. 

Sluiting 

De voorzitter dankt een ieder voor zijn inbreng en sluit de vergadering. 

 

 

 


