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Als bestuurslid van de RKUVL (Rooms Katholieke Uitvaartvereniging Losser), maar vooral als 
medelid van onze vereniging, wil ik u vragen om over het volgende na te denken. 
De meeste oudere leden weten waar onze uitvaartvereniging voor staat. Helaas, onder de jongere leden 
is er in veel gevallen gebrek aan interesse om zich hier in te verdiepen. Het is noodzakelijk dat zij net 
als de andere leden deze brief goed lezen. Wij hebben samen 2 grote problemen. 

Probleem 1. 
De huidige bestuursleden hebben een leeftijd waarop het niet verantwoord is om zonder jongere 
instroom door te gaan. De verantwoording en kennis die nodig is om voor bijna 3000 leden de 
financiële inleg te beheren moet gewaarborgd blijven. Als wij binnen afzienbare tijd geen nieuwe 
bestuursleden vinden, betekent dat dat het bestuur genoodzaakt is om mogelijkheden te vinden onze 
vereniging onder te brengen bij een commerciële organisatie. Hiervoor zal het bestuur een voorstel aan 
onze leden doen om deze te beëindigen. Dit zal voorgelegd moeten worden aan de algemene 
ledenvergadering in 2021. 

Onze leden leggen geld in op basis van solidariteit, waar bij overlijden een uitkering aan verbonden is. 
De uitkering en de inleg wordt op de ledenvergadering vastgesteld. Dat wil zeggen dat wij met zo min 
mogelijk kosten tot een zo hoog mogelijke uitkering kunnen komen. Verder maakt het bestuur iedere 
5 jaar een overeenkomst met een uitvaartverzorger, waarbij korting voor de leden wordt bedongen. Op 
dit moment is dit Vredehof Uitvaartverzorging (Flokstra en De Leeuw). 

Probleem 2. 
Jongeren onder ons zien de noodzaak van dit soort verenigingen helaas niet in. Waarom niet? Juist de 
jongere generatie loopt grote risico’s. Zij hebben vaak jonge gezinnen en zitten veelal met hoge lasten. 
Dan is het belangrijk bij een overlijden een steuntje in de rug te krijgen en de familie en 
achterblijvenden zo veel mogelijk te beschermen voor deze risico’s. Ik weet: als je jong bent lijkt het 
een “ver van mijn bed show”, maar misschien is deze brief aanleiding om twee dingen te doen. 
1.    Nadenken over een bestuurslidmaatschap. Ben je bereid iets voor de gemeenschap en onze 
vereniging te doen, dan graag uiterlijk aanmelden voor 31-12-2020. Je bent van harte welkom op onze 
functionele en gezellige bestuursvergaderingen. 
2.    Als 18 jarige zelfstandig lid worden en blijven van onze RKUVL. 
Mocht je meer willen weten, neem dan contact op met een van onze bestuursleden, die je misschien 
kent. Kijk daarvoor op de site van: www.RKUVL.nl. Jij mag ook mij bellen, Joke Kuhlkamp, namens 
het bestuur RKUVL (Telefoon: 053.5381997) 
Onze jaarvergadering is gepland op: 7-7-2020 bij café Heijdemann aan de Smalmaatstraat 55 Losser, 
aanvang 20:00 uur. 


