
 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering R.K. Uitvaartvereniging Losser 

d.d. 7 juli 2020 

 

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

en F. Damhuis. 

Aanwezige leden : 18 

1 Opening: 

Het bestuur heet u allen welkom en de voorzitter, G. Damveld, vraagt om één minuut stilte 
voor allen die ons zijn ontvallen. 

2. Notulen ledenvergadering 2019: 

De secretaris, F. Damhuis, leest de notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 23 mei 
2019 voor. Hierop zijn geen op of aanmerkingen en worden door de vergadering 
goedgekeurd. 

3. Jaarverslag 2019: 

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

Aantal leden - 2767 

Aantal uitvaarten – 54 waarvan 9 begraven en 45 gecremeerd 

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

4. Financieel verslag 2019: 

G. Damveld geeft een mondelinge toelichting op het financieel verslag van 2019 en van het 
actuarieel rapport van Voois. 

De jaarrekening 2019 is gecontroleerd en akkoord bevonden door de heer B. Pikula. 

5. Aanpassing contributie en vaststelling maximale hoogte uitkeringen: 

Voorstel aan de vergadering is de contributie en de uitkering per 1 januari 2021 aan te 
passen van € 51,00 per jaar naar € 57,00 per jaar. 

De vergoeding van € 2.125,00 voor begrafenis en € 2.240,00 voor crematie te verhogen naar 
maximaal € 2.275,00 voor zowel begrafenis als crematie , afhankelijk van het advies van de 
actuaris , deze is inmiddels met een negatief advies gekomen, en verhoging van de 
contributie naar € 60,00 

 



6. Decharge verlening t.a.v. financieel beleid 2019: 

Het bestuur vraagt de leden om het bestuur decharge te verlenen voor het door hen 
gevoerde financieel beleid, de vergadering gaat akkoord , met dank voor uw in ons gestelde 
vertrouwen. 

7.Besuursverkiezing: 

Aftredend zijn: J. Kühlkamp-Padberg en F. Damhuis, zij stellen zich herkiesbaar en worden 
herbenoemd. 

8. Mededelingen: 

Bijeenkomsten met F.K.B. zijn afgelast i.v.m. corona, onze jaarvergadering is i.v.m. corona 
doorgeschoven naar het tweede half jaar. 

De R.K.U.V.L. heeft informatieve gesprekken gevoerd met een commerciële partij “Twenthe 
Uitvaartverzekering” Het bestuur vreest voor de toekomst van de vereniging als we niet 
voldoende nieuwe bestuursleden krijgen. De heer R. van de Wetering heeft zich inmiddels 
aangemeld. 

9. Rondvraag: 

Vraag van de leden,  waarom niet afzonderlijk contact werd gezocht met omliggende 
uitvaartverenigingen. Antw: er is in het verleden vaker door de R.K.U.V.L. geprobeerd om tot 
een samenwerking te komen , dit is helaas niet gelukt. 

Hr Kroep en hr de Leeuw stellen voor de jeugd meer digitaal te gaan benaderen, 

Antw: 18 jarigen, welke lid zijn,  worden ieder afzonderlijk meerdere keren o.a. d.m.v. 
brieven benaderd. 

Mevr Soeten vraagt , hoe is de afhandeling bij het beschikbaar stellen v.h. lichaam aan de 
medici,  antw: Het bestuur beslist over de uitkering. Normaal is de uitkering  gelijk aan 
crematie/begraven wel na overlegging van de nota’s. Indien uitvaart in het buitenland 
eveneens vergoeding na overleggen nota’s. 

10. Sluiting: 

Het bestuur dankt u voor uw aanwezigheid en betrokkenheid en sluit hierbij de vergadering 
en wenst u wel thuis. 

 

 

 

 


