
Notulen buitengewone ledenvergadering  van de RK. Uitvaart Vereniging  d.d. 5 april 2022 

 

1. Het bestuur heet u allen welkom en in het bijzonder Martin Nijboer en Cor ter Braak van 
Twenthe Uitvaart Verzekeringen. 

De  voorzitter opent de vergadering en voor allen die ons zijn ontvallen vraagt hij één minuut 
stilte. 

Aanwezig 51 stemgerechtigde leden 

2. Ingekomen stukken 

Diverse leden hebben schriftelijk te kennen gegeven in te stemmen met de punten 5-6 en 7 
van de agenda, maar dit heeft geen geldigheid omdat alleen de stemgerechtigden op de 
vergadering aanwezig kunnen stemmen. Bovendien is stemmen per volmacht ook niet 
mogelijk. 

3. Notulen ledenvergadering 19 oktober 2021 

De notulen worden voorgelezen. Hierop zijn geen op of aanmerkingen en worden door de 
leden goedgekeurd 

4. Jaarverslag 2021 

Het jaarverslag wordt voorgelezen. Hierop zijn eveneens geen op of aanmerkingen en de 
vergadering gaat akkoord met het jaarverslag verslag 2021 

G. Damveld geeft een mondelinge toelichting op het financieel verslag van 2021 en kan 
mededelen dat er een positief resultaat is van € 18.623,00 Het financieel verslag is extern 
gecontroleerd (B. Pikula)  Hij leest ook het financieel verslag van dhr Pikula voor. 

De maximale vergoeding voor uitvaarten wordt voor 2022 vastgesteld  op € 2.125,00 voor 
zowel crematie als begrafenis, dit is conform het advies van de actuaris 

De contributie is ingaande 1 januari 2022 aangepast naar € 60,00 per jaar / € 15,00 per 
kwartaal. Dit is conform het besluit van de ledenvergadering in 2021. 

Het bestuur vraagt de leden om het bestuur decharge te verlenen voor het door hen 
gevoerde financieel en bestuurlijk beleid. 

De op de vergadering aanwezige leden gaan hiermee akkoord. 

De agenda punten 5-6-7 

Deze  worden nader toegelicht door de heer Martin Nijboer van Twenthe Uitvaart 
Verzekeringen 

Naar aanleiding hiervan worden vanuit de vergadering diverse  vragen gesteld. Deze worden 
naar tevredenheid van de leden beantwoord.  



Onder andere: Het gegarandeerde polis bedrag, ter grootte van € 2.125,00 bij overgang van 
de ledenrechten en de jaarcontributie van € 60,00 per persoon per jaar. (dit is exclusief 
incassokosten, momenteel €2,50 per acceptgiro of €0,10 per automatische incasso) 

Indexering van de polis van een verzekerde is uitgangspositie. Wil een verzekerde dat niet 
dan kan hij dat terugkoppelen naar Twenthe Uitvaart Verzekeringen en is het mogelijk weer 
terug te gaan naar de basis (2.125,00 uitkering en € 60,00 premie). De keuze is eenmalig en 
niet weer mogelijk na die tijd. 

Minderjarige kinderen hebben na de overname tot hun 18e jaar  gratis dekking ( mits 
aangemeld) 

Bij opzegging van het lidmaatschap heeft een lid geen recht op een vergoeding ( geen 
premievrij waarde of afkoopwaarde). Bij overdracht van de ledenrechten aan Twenthe blijft 
dit zo. Dit geldt ook bij het niet meer betalen van de contributie of premie ( gelijke situatie). 

De heer G.Damveld geeft aansluitend een toelichting over de uitvaartverzorging. Hij deelt 
mee dat de gemaakte afspraken door RKUVL met “Vredehof Uitvaartverzorging”worden 
voortgezet en alle huidige leden kunnen profiteren van de gemaakte afspraken zoals deze in 
het addendum van 30 maart 2022 tussen Vredehof en RKUVL zijn vastgelegd. 

 “De uitkeringsbijdrage” ( d.w.z. de extra korting op de uitvaartnota voor een lid, indien de 
uitvaart door Vredehof wordt verzorgd)bedraagt hierdoor per : 

1 januari 2022 ---€ 2.000,00 

1 januari 2023 ---€ 1.750,00 

1 januari 2024 en verder € 1.500,00 

De uitkeringsbijdrage van € 1.500,00 zal jaarlijks worden geïndexeerd met het C.B.S. 
prijsindexcijfer en wordt gelijkgetrokken met de regeling van Barbara Enschede. Indexering 
vindt (afhankelijk van de overdrachtsdatum aan Twenthe) vermoedelijk voor het eerst plaats 
per 1 januari 2023 ( met een kennisgeving vooraf door Twenthe in december 2022). 

8 en 9 Stemming ( Er wordt nog niet definitief gestemd, maar uitsluitend pro-forma) 

Het bestuur constateert dat er voor een geldige stemming niet genoeg leden aanwezig zijn 

(volgens de statuten van de vereniging is een aanwezigheid van 2/3 van alle leden vereist). 

Daarom nodigt het bestuur iedereen uit voor de tweede vergadering op 21 april 2022, 
waarin dan opnieuw dezelfde agenda zal worden gevolgd en wel kan worden gestemd over 
de in de agenda genoemde punten. Een meerderheid van ¾ van de dan aanwezige leden is 
dan voldoende om te komen tot een overdracht van de ledenrechten etc. en de opheffing 
van de vereniging. 

Vervolgens wordt nog wel pro-forma (via hand opsteken)gestemd om een idee te krijgen 
hoeveel leden voor of tegen zijn. Hieruit blijkt dat een ruime meerderheid voor stemt. 

10. Het bestuur dankt u voor uw aanwezigheid en betrokkenheid en wenst u wel thuis. 


