
 

 

 

 

Notulen Algemene ledenvergadering R.K. Uitvaartvereniging Losser d.d. 19 oktober 2021 

 

Aanwezig namens het bestuur : G. Damveld , H. Jansink , F. Damhuis en  J. Kuhlkamp-
Padberg 

Afwezig: G. de Jong 

Afwezige leden : m .k.  1 

Aanwezige leden: 11 ( incl. best.  leden) 

1. Het bestuur heet u allen welkom en de voorzitter vraagt om één minuut stilte voor allen 
die ons zijn ontvallen en deelt mede dat statutair de jaarvergadering voor 1 juli 2021 had 
moeten worden gehouden. 

2. Notulen ledenvergadering 2020 

De secretaris leest de notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 7 juli 2020 voor. 

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

3. Jaarverslag 2020 

Het jaarverslag 2020 wordt door de secretaris voorgelezen met als kernpunten: 

Aantal uitvaarten in 2020  -  63  – waarvan 16 begrafenissen en 47 crematies. 

Aantal leden per 31 december 2020 – 2650   2019 – 2767   2018 -  2856   2017 – 2925-  2016 
-3001   

Er zijn geen op of aanmerkingen en daarmee wordt het jaarverslag 2020 goedgekeurd. 

4. Financieel verslag 2020 

G. Damveld geeft een mondelinge toelichting op het financieel verslag van 2020 en van het 
actuarieel rapport van Voois, de vaststelling van de maximale vergoedingen voor 2021 
conform advies van de actuaris bedraagt voor begrafenisleden € 2.125,00 en voor 
crematieleden € 2.240,00 

De contributie is m .i .v  2021 aangepast naar   € 57,00 per jaar conform besluit A.L.V van 
2020. 

5. Decharge verlening bestuur t.a.v. financieel en bestuurlijk beleid 2020 . 

De  vergadering gaat akkoord met  decharge verlening. 



6. Aanpassing contributie en maximale hoogte uitkeringen 

De contributie wordt per 1 januari 2022 vastgesteld op € 60,00 per jaar of wel € 15,00 per 
kwartaal. 

De maximale vergoeding voor crematie en begrafenis voor 2022 wordt vastgesteld op de 
A.L.V. van 2022 deze is  afhankelijk van de marktontwikkelingen, de reserve, de rente en de 
eventuele overgang naar een commerciële partij . 

7. Bestuursverkiezing 

Aftredend zijn J. Kühlkamp - Padberg en F. Damhuis , zij stellen zich herkiesbaar, er zijn geen 
tegenkandidaten gemeld, de vergadering gaat akkoord en beiden worden voor 1 jaar 
herbenoemd. 

8. Mededelingen en toekomst van de vereniging 

Het bestuur heeft gesprekken gevoerd met kandidaat bestuursleden, naar aanleiding 
hiervan waren ze niet  bereid zitting te nemen in het bestuur.  

Aandachtspunt is ook de nieuwe wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) ingaande 1 
juli 2021 in werking getreden. Deze wet scherpt de positie, plichten en aansprakelijkheid van 
bestuursleden aan en geldt expliciet voor verenigingen en stichtingen. 

Jonge leden worden vanaf 18 jaar in mindere mate zelfstandig lid, ouderen sterven, gevolg 
vermindering aantal leden (sterfhuisconstructie) 

Er zijn inmiddels gesprekken gestart , vanuit een goede financiële positie,  met Twenthe 
Uitvaartverzekeringen. Eveneens is gesproken met Vredehof  Uitvaartverzorging, mede 
omdat het lopende contract per 1 april 2021 was afgelopen. 

Het marktvoordeel voor de leden blijft, er blijft een korting voor de leden, als Vredehof de 
uitvaart verzorgd en deze wordt marktconform aangepast.  

9. Rondvraag 

Vraag: Hoe komt het dat er geen interesse is in een bestuursfunctie? 

Antw : Deze problematiek is bij meerdere verenigingen en stichtingen aan de orde, 
misschien desinteresse, tijd, enz. 

Ter informatie , R. van de Wetering blijft indien nodig ondersteuner van het bestuur. 

 De vergadering gaat akkoord dat hij ook inzage heeft in gegevens van de leden ( AVG) 

10 Sluiting 

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

 


