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         Losser januari 2021 

 

Geacht lid,         

 

Het bestuur wenst u een gezond en voorspoedig 2021 toe. 

Op de jaarvergadering hoorde u dat het vijf voor twaalf is met het werven van nieuwe 
bestuursleden voor onze vereniging. Er is een lichtpuntje aan de horizon. Twee nieuwe 
kandidaten hebben zich op dit moment voor een bestuursfunctie aangemeld. 
Te weten: Mevr. A. Veldhuis-Hanterink en Dhr R. v. d. Wetering. Zij zijn op dit moment bezig 
zich binnen het bestuur te oriënteren. Wij hopen dat dit het begin is om te voorkomen dat 
de RKUVL over moet gaan naar een commerciële partij. Helaas hebben we aan deze twee 
niet genoeg, omdat een huidig bestuurslid dit jaar naar elders gaat verhuizen. Dus er blijft 
nog een tekort van minimaal twee bestuursleden. Slagen wij er niet in om voor september 
2021 het bestuur op voldoende sterkte te krijgen, dan zullen we de gesprekken met een 
commerciële partij moeten voortzetten. Onze vereniging zal dan in andere handen 
overgaan. Dit is voor ieder van ons een spijtige ontwikkeling en verliezen we de grip op 
toekomstige ontwikkelingen in de uitvaartwereld. 

Tijdens de laatste jaarvergadering zijn we ingegaan op de financiële status van onze 
vereniging. Deze is gezond. Om deze gezond te houden moeten we de contributie m.i.v. 
1 jan. 2021 verhogen tot  57,--euro per jaar. Deze aanpassing is akkoord bevonden door de 
aanwezige leden. Onze uitvaartvereniging RKUVL biedt voor hen die 18 jaar worden een 
aantrekkelijke regeling tegen een relatief lage contributie. Daarmee ondervangen ook zij bij 
overlijden een groot deel van de uitvaartkosten. Voor de nabestaanden zijn er dan minder 
financiële zorgen. We roepen ouders en grootouders op dit met hen te bespreken evenals 
het doorgeven van adreswijzigingen en geboortes . Ook wijziging van bankrekeningnummer 
is belangrijk. De thuiswonende kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd mits ze 
aangemeld zijn. Zo loopt u niet het risico dat bij overname door een commerciële organisatie 
uw kinderen niet meeverzekerd zijn. U kunt voor af en aanmelden de site van de RKUVL  
raadplegen. Het is in belang van u en uw kinderen dat u dit doet (www.rkuvl.nl).  Nogmaals , 
voelt u zich geroepen en is een bestuursfunctie iets voor u, meld u aan. 

Het bestuur. 


