Voorlopig verslag 2019 (moet op de volgende vergadering door de leden goedgekeurd worden)
1. De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Er waren 11 leden aanwezig waarvan 2 leden die de
kascontrole hebben uitgevoerd.
2. Verslag jaarvergadering 18 juni en september 2018.
Hier waren verder geen vragen over
3. Financieel verslag 2018.
Alle aanwezigen kregen een kopie van de jaarrekening.
Het kapitaal is hoger uitgevallen dan in 2018, wat ook de doelstelling was om de vereniging gezond te
houden.
Er zijn minder uitvaarten geweest in 2018. T.w. 19. In 2017 waren het er nog 24.
Verhoging van contributie en verlaging van vergoeding was nodig om een gezond kapitaal te behouden
voor de toekomst voor alle leden, met name de jongere leden.
De gemiddelde leeftijd van de leden van de vereniging is laag!
De vereniging telt nu 1169 leden, waarvan 1032 betalende leden boven 18 jaar.
Wederom wordt gevraagd naar de vergoedingen van de uitvaart. Alle nodige diensten worden vergoed
voor een minimale verzorgde begrafenis/crematie en wanneer men gebruik maakt van de diensten van
Luttikhuis/Yarden krijgt men eveneens nog eens wat kan oplopen tot ruim ca 1200 Euro. naar gelang hoe
de uitvaart uitgevoerd wordt. Er is reeds aandacht hieraan besteed in de voorafgaande vergaderingen en
hierbij wil de penningmeester dit onderwerp afsluiten.
De heer Groener en Kienhorst willen graag de jaarrekening meenemen, t.w. kopie nr. 6 en 7
4. Verslag kascommissie.
De kascontrole is uitgevoerd door R.G. en J.Z. Zij hebben de jaarrekening en kasinkomsten en uitgaves
gecontroleerd en verlenen decharge aan de penningmeester
5. Vanuit het bestuur.
Fusie
Er wordt uitleg gegeven aan de aanwezige leden hoe het verloop bij Yarden is en wat de positie van Helpt
Elkander in deze kwestie is. Er komt op de site een bijlage in PDF, waarin het stuk over Yarden te lezen is
over van wat ook in het nieuws is geweest m.b.t. de problemen met de naturaverzekeringen. Dit was bij
andere organisaties ook wel het geval, echter Yarden heeft de publiciteit opgezocht om een zo eerlijk
mogelijke uitleg hieraan te geven. De positie van Yarden is nog steeds niet in het geding gekomen.
Dat er vertraging is rond de fusie HE – Yarden, heeft mede te maken met het feit dat beide partijen
controles moeten uitvoeren. Helpt Elkander heeft wel met Yarden afgesproken dat de garanties behouden
blijven zoals destijds zijn afgesproken. Mocht er een fusie plaatsvinden dan moet deze ook de goedkeuring
van de Nederlandse Bank hebben. Bij de fusie tussen Yarden en Helpt Elkander, zal elk lid schriftelijk op de
hoogte worden gesteld. Yarden zal dan hierna persoonlijk alle leden benaderen.

Vraag van de leden: is Yarden de enige waarmee Helpt Elkander in gesprek is geweest.
Antwoord: Er zijn nog 2 andere kandidaten die evt. een fusie zouden willen aangaan met Helpt Elkander.
Op dit moment heeft Helpt Elkander weer meer middelen als destijds bij eerder gevoerde gesprekken
(inleggeld was toen te hoog), om ook nogmaals in gesprek te kunnen gaan met deze partijen. Deze partijen
kunnen nog niet genoemd worden. Eerst wordt nu afgewacht hoe het met Yarden verder verloopt.

Op dit moment loopt de uitvaartverzorging van Luttikhuis via Yarden met dezelfde voorwaarden. Men kan
nog steeds Luttikhuis bellen en komt dan automatisch terecht bij Yarden, de genoemde korting geldt dan
ook op de uitvaart bij Yarden.
Ook kwam de vraag vanuit de leden of het jaarverslag te lezen is op de site. I.v.m. de privacywet kunnen
echter geen namen genoemd worden en zal het jaarverslag gefilterd te lezen zijn op de site.
Er komt een keurmerk voor de uitvaartzorg en dat zal medio 2021 – 2022 ingaan.
Dit in verband met wildgroei van uitvaartondernemers.
6. Sluiting:
Vanuit de leden kwamen er geen verdere vragen en sloot de voorzitter de vergadering af en bedankte
iedereen voor zijn komst.

