
Onderlinge Begrafenisvereniging 

 

“Helpt Elkander WA” Denekamp 

 
verslag ledenvergadering 

 
Datum: 18-06-2018 om 20.00 uur 

 

Plaats: Gebouw Irene, Denekamp 

 
Aanwezig: : I.v.m. de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn de namen verwijderd. 

 

 

Opening  

 

Om 20.05 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  

 

Verslag ledenvergadering 2017  

 

Het verslag van de ledenvergadering van 2017 werd voorgelezen door de heer Leusman en goedgekeurd 

door het bestuur en de aanwezige leden. 

 

Financiën 

 

Irma Rondhuis neemt met de aanwezige leden de jaarrekening van 2017 door. Daaruit blijkt dat er 

opnieuw een positief resultaat is behaald wat is toegevoegd aan het eigen kapitaal. Op dit moment heeft 

de vereniging een kapitaal van € 220.121. Helaas is dat nog lang niet het bedrag dat de vereniging zou 

moeten hebben volgens de laatste berekening van de Actuaris. De vereniging kan op dit moment nog aan 

haar verplichtingen voldoen maar er zullen verdere maatregelen moeten worden genomen om ook voor de 

toekomst aan de verplichtingen te kunnen blijven voldoen.  

 

In de jaarvergadering van juni 2017 is een contributie verhoging voorgesteld en met algemene stemmen 

aangenomen. Tevens is  er gesproken over een eventuele verlaging van de bijdrage van de vereniging in de 

kosten van de begrafenis indien er uit de herberekening van de Actuaris zou blijken dat dit noodzakelijk 

zou zijn voor het voortbestaan van de vereniging. Ook hiermee zijn de leden vorig jaar akkoord gegaan.  

Na ontvangst van het rapport van de actuaris is per 1-10-2017 besloten om het bedrag naar beneden bij 

te stellen. Dit heeft er toe geleidt dat er nu inderdaad weer een hoger eigen vermogen aanwezig is.  

 

De mate waarin er echter resultaat kan worden behaald is te laag om op korte termijn het tekort weer 

te kunnen aanvullen. Daarom is er gekeken naar andere mogelijkheden waarbij de vereniging kan blijven 

voortbestaan en waarbij de bijdragen aan de leden kan worden gehandhaafd. 

 

 

Mededelingen bestuur 

Het huidige bestuur heeft in de diverse jaarbrieven oproepen gedaan voor nieuwe bestuursleden omdat 

zij als bestuur tot maximaal 1 januari 2020 zouden aanblijven. Omdat zich geen nieuwe bestuursleden 

hebben gemeld zijn wij als bestuur op zoek gegaan naar andere mogelijkheden. Tijdens deze gesprekken 

is er gekeken naar de mogelijkheden en opties die we als bestuur en vereniging hadden, waarbij het 

belang van de leden voorop stond. 



We zijn na een aantal intensieve gesprekken uitgekomen bij Uitvaartzorg Yarden. 

 

Zoals wij al hebben aangegeven in de laatste jaarbrief van mei 2018, is de heer Luttikhuis, eigenaar van 

Luttikhuis Uitvaartzorg, een samenwerking aangegaan met Uitvaartzorg Yarden. Door deze 

samenwerking kan de kwaliteit en uitvoering van de uitvaart voor onze leden gewaarborgd blijven. Omdat 

Uitvaartzorg Yarden een landelijke organisatie is kan er, indien de overledene niet in het werkgebied van 

Uitvaartverzorging Luttikhuis woont, toch gebruik worden gemaakt van de diensten van Uitvaartzorg 

Yarden. Hierdoor houden ook deze leden recht op de door ons bedongen kortingen en de vergoedingen 

waar ze volgens het Huishoudelijk Reglement recht op hebben. 

 

Vooral ook omdat Uitvaarzorg Yarden een vereniging is en zij de afgelopen jaren al de uitvaartzorg voor 

onze leden onder hun hoede hadden genomen. Alles naar volle tevredenheid van de nabestaanden met wie 

wij hebben gesproken. 

 

In de eerste maanden van dit jaar hebben wij als bestuur meerdere gesprekken gehad met een aantal 

afgevaardigden van Yarden. Daarbij is er gekeken naar de financiële positie van onze vereniging, het 

aantal leden, de opbouw van ons ledenbestand en de mogelijkheden voor een eventuele fusie van beide 

verenigingen. 

 

Begin juni is er een laatste gesprek geweest om te overleggen of een fusie tussen beide verenigingen 

haalbaar zou zijn. Daarbij was ook iemand aanwezig van de verzekeringstak van Yarden. Het voorstel wat 

daarbij op tafel werd gelegd overtrof onze eigen verwachtingen en we zijn, als bestuur, heel blij met de 

mogelijkheid om onze vereniging te laten fuseren met Uitvaarzorg Yarden. 

 

We hebben deze mogelijkheid met de aanwezige leden besproken en zij reageerden zeer positief. Ook 

omdat de vereniging blijft behouden en de bijdrage aan de leden kan worden gegarandeerd. Daarnaast is 

al gebleken dat de dienstverlening van Yarden aan de verwachtingen van onze leden voldoet. Zij hebben 

vaste mensen per regio die verantwoordelijk zijn voor de verzorging van de uitvaarten. Zo zijn ze op de 

hoogte van de gebruiken en gewoonten binnen de regio en kunnen de uitvaarten vlekkeloos verlopen. 

 

Omdat het aantal aanwezige leden onvoldoende is om een dergelijke beslissing voor de vereniging te 

nemen zal er in de loop van het jaar een extra ledenvergadering worden gehouden waarin de eventuele 

fusie met Yarden uitgebreid zal worden besproken en waarbij wij als bestuur hopen dat de leden het met 

ons eens zullen zijn en toestemming zullen geven op de ingeslagen weg verder te gaan.  

 

Verslag Kascommissie:  

 

Door omstandigheden is de kascommissie nog niet bij elkaar geweest. Dit zal echter voor de extra 

ledenvergadering worden geregeld zodat het verslag daarvan kan worden ingezien door de aanwezige 

leden.  

 

Rondvraag / Mededelingen: 

Er waren verder geen vragen meer. Wel kregen we van de aanwezige leden een compliment betreffende 

onze werkzaamheden in de afgelopen jaren. Dit hebben we dankbaar aanvaard. 

 

Sluiting    

 

Om 21.00 uur heeft de voorzitter de vergadering gesloten.  


