
Notulen buitengewone ledenvergadering van de RK. Uitvaart Vereniging  d.d. 21 april 2022 

 

1. Het bestuur heet u allen welkom en in het bijzonder Martin Nijboer en Cor ter Braak van 
Twenthe Uitvaart Verzekeringen. De heer P. Swier van Vredehof Uitvaartverzorging heeft 
laten weten niet aanwezig te kunnen zijn. 

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

Voorstel tot aanpassen van de agenda                                                                                            
Aan de leden wordt gevraagd of zij het nodig vinden dat de notulen van de ledenvergadering 
van 19 oktober 2021 en het jaarverslag van 2021 nogmaals worden voorgelezen, want deze 
zijn in de vergadering van 5 april 2022 reeds door de leden akkoord bevonden. De leden 
vinden het niet nodig deze nogmaals voor te lezen.                                                                  
Vorm van stemmen:                                                                                                                            
Aan de leden wordt gevraagd of er schriftelijk dan wel met handopsteken gestemd mag 
worden, de leden gaan akkoord met (voor) staand hand opsteken (tegen)zitten blijven. 

Er zijn 64 stemgerechtigde leden aanwezig. 

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 geengeldigheid omdat alleen de stemgerechtigden op de 
vergadering aanwezig kunnen stemmen. Bovendien is stemmen per volmacht ook niet 
mogelijk. 

3. Notulen 1e buitengewone ledenvergadering d.d. 5 april 2022.                                                   
De notulen worden voorgelezen, hierop zijn geen op of aanmerkingen en worden door de 
leden goedgekeurd.                                                                                                                                  
4. Financieel  verslag 2021.                                                                                                                         
G. Damveld geeft een mondelinge toelichting op het 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 het verslag van dhr B. 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 heeft de leden in de 1e buitengewone leden vergadering d.d. 5 april 2022 
gevraagd om het bestuur decharge te verlenen voor het door hen gevoerde financieel en 
bestuurlijk beleid. De aanwezige leden hebben toen decharge verleend.                                    
Het bestuur heeft hen bedankt voor het in ons gestelde vertrouwen. 

Agendapunten 5-6 en 7  

5. Het voorstel tot wijziging / vaststelling ledenrechten. 



6. Het voorstel tot het vervallen van het huidige huishoudelijke reglement                                 
7. Het voorstel tot het opheffen van de RK. Uitvaart Vereniging Losser en de overdracht naar 
Twenthe Uitvaart Verzekeringen. 

De agenda punten 5-6 en 7 worden nader toegelicht door de heer Martin Nijboer van 
Twenthe Uitvaart Verzekeringen. 

Specifieke vragen waren er over de polis bedragen en de “ uitkeringsbijdrage” door Vredehof 

Bij overgang van de ledenrechten is er een gegarandeerd polis bedrag ter grootte van            
€ 2.125,00 en een 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 uitkeringsbijdrage ( d.w.z. de extra korting op de uitvaartnota voor een lid, indien de 
uitvaart door Vredehof wordt verzorgd), is vastgelegd in het addendum van 30 maart 2022 
tussen Vredehof en RKUVL. 

Deze bedraagt: 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 kennisgeving vooraf door Twenthe  in december 2022) 

8. Stemming   

Gelijktijdig voor de agenda punten 5-6 en 7 

9. Telling van de stemmen en uitslag 

De uitslag van de stemming is als volgt: voor 56     tegen 8   dit houd in dat de punten 5, 6, en 
7 ten uitvoer kunnen worden gebracht.                                                                                                                                              

10. Rondvraag en sluiting         

De voorzitter stelt voor één keer  een extra vrijwilligersvergoeding te doen van €100,00 in 
verband met de vele werkzaamheden die zij dit jaar uitvoerden. 

De vergadering gaat met dit voorstel akkoord. 

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

 


