
STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 

STATUTEN   1996 
 
Artikel 1  
De vereniging draagt de naam R.K. Begrafenisfonds “Treebeek” 
De vereniging is gevestigd te Treebeek, gemeente Brunssum 
Het werkgebied omvat de gemeente Brunssum en omwonende gemeenten 
De vereniging wordt aangegaan voor onbepaalde tijd 
 
Artikel 2  Doel 
1. Het doel en de grondslag der vereniging zijn op basis van vrijwilligheid 

Onderlinge solidariteit en nabuurschap en/of geïnspireerd vanuit een christelijke  
Visie, onderlinge hulp te verlenen op het gebied van de uitvaart en een overledene 
op de meest waardige wijze, Overeenkomstig zijn/haar wensen, naar zijn/haar 
rustplaats te brengen, mede om te voorkomen dat de verzorging van een stoffelijk 
overschot van de mens een voorwerp van winstbejag wordt. 
De vereniging heeft primair een lokaal karakter. 

 
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door. 

A. Zelf uitvaarten te (laten)verzorgen 
B. Het beschikbaar stellen van personeel, materiaal en andere door het bestuur 

Dienstig geoordeelde benodigdheden voor het  verzorgen van een uitvaart. 
C. Met andere, op niet commerciële basis werkzame, verenigingen of stichtingen, het 

uitvaartwezen  behartigde, samen te werken. 
D. Het bijeenbrengen van gelden om aan het gestelde doel te kunnen voldoen 
E. Alle andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk zijn. 
 

3. Voor zover haar middelen dat toelaten en het bestuur daartoe besluit, kan de vereniging 
de kosten van een uitvaart voor haar leden geheel of gedeeltelijk voorschieten. 
De nabestaanden van het lid zijn in dat geval verplicht deze kosten  binnen  de door 
Het bestuur te bepalen termijn terug te betalen, tenzij het bestuur anders beslist. 

 
4. Met uitzondering van de terugbetaling verplichting als bedoeld in lid 3 gaat de        

Vereniging met haar leden  geen  contractuele verbintenis aan. 
De overige tussen de vereniging en haar leden bestaande verhoudingen worden over en 
weer gezien  en aanvaard als natuurlijke verbintenissen, gebaseerd op verplichtingen van 
de moraal en fatsoen. 

 
5. De vereniging beoogt niet het maken van winst 
 
Artikel 3  Lidmaatschap. 
1. De vereniging bestaat uit leden. 
       Als leden kunnen worden aangenomen 

A. Personeel vanaf achttien jaar 
B. Personen jonger dan achttien jaar, mits een ouder lid is van de vereniging, en deze 

hen bij de vereniging heeft aangemeld. 
C. Personen jonger dan achttien jaar, waarvan een ouder lid is geweest, doch is 

overleden. de aanmelding dient vergezeld te gaan van een bewijs van instemming van 
de wettelijke vertegenwoordiger. 



2. De onder lid 1 sub a  bedoelde personen dienen bij aanmelding woonachtig te zijn in 
       het werkgebied van de vereniging 
3. Aanmelding van het lidmaatschap dient bij voorkeur te geschieden bij het bestuur 
4. Het bestuur beslist zo spoedig mogelijk over de aanmelding `en geeft zo mogelijk binnen 

vier weken na de aanmelding kennis van het besluit. 
Indien de aanmelder niet als lid wordt toegelaten, dient de kennisgeving schriftelijk te 
geschieden, zo mogelijk met opgave van redenen 
Degene die niet als lid is toegelaten, heeft het recht binnen een maand na de verzending 
van de kennisgeving, tegen het besluit van het bestuur in beroep te gaan bij de eerst 
reguliere algemene vergadering.  
De algemene vergadering is bevoegd het besluit van het bestuur te vernietigen.  

 
Artikel 4 Het lidmaatschap eindigt. 

A. Door overlijden van het lid. 
B. Door opzegging door het lid 
C. Door opzegging namens de vereniging. 
D. Door ontzetting. 
E. Het metterwoon verlaten van het werkgebied der vereniging, tenzij het lid binnen dertig 

dagen na zijn verhuizing schriftelijk te kennen heeft gegeven het lidmaatschap te willen 
voortzetten. 

 
Artikel 5. 

1. Opzegging door het lid kan slechts geschieden per het einde van het lopende 
En dient voor dertig november schriftelijk bij de secretaris der vereniging te geschieden. 

2. Een lid kan niet door opzegging de toepasselijkheid van besluiten, waarbij de  
verplichtingen  van de leden voor zover deze zijn opgenomen in de statuten of de  
Reglementen, worden verzwaard te zijnen opzichte uitsluiten. 

 
Artikel 6 
1. Het bestuur is bevoegd namens de vereniging het lidmaatschap op te zeggen indien het 

Lid in strijd handelt met de statuten de reglementen of de besluiten van de vereniging. 
Indien hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt ook die uit  
natuurlijke verbintenis hij de vereniging op onredelijke wijze behandelt voorts 
Indien rederlijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te 
laten voortduren 
Het bestuur deelt zijn besluit tot opzegging, mede bij aangetekend schrijven, onder 
opgave van redenen. 

2. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de mededeling tegen 
het besluit van het bestuur in beroep te gaan bij de algemene vergadering. 
De algemene vergadering is bevoegd het besluit van het bestuur te vernietigen  
in geval van opzegging namens de vereniging het lidmaatschap op de dag, in het  
besluit vermeld. 
Indien het lidmaatschap eindigt voordat de beroepstermijn is verstreken en/of voordat de  
Algemene vergadering over een ingesteld beroep heeft beslist., is het lid geschorst vanaf  
De dag  waartegen het lidmaatschap is opgezegd. 
Deze schorsing eindigt, indien geen beroep wordt ingesteld, op de dag waarop de  
algemene vergadering over het beroep beslist. 

 
Artikel 7 
1. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de algemene vergadering op voorstel van  



       het bestuur, op grond van het feit dat het betrokken lid in strijd handelt met de statuten, de  
       reglementen, of de besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze  
       benadeeld. 
2. Het lidmaatschap eindigt op de dag waarop de algemene vergadering tot ontzetting heeft  

Besloten 
Het bestuur deelt het besluit van de algemene vergadering mee bij een aangetekend 
schrijven onder opgave van redenen 

 
Artikel  8  Overschrijving naar of van een andere vereniging. 
1. Een lid kan indien hij het werkgebied verlaat, zich laten overschrijven naar of van een  

andere vereniging, voor zover  deze vereniging hieromtrent bindende afspraken heeft  
gemaakt  met haar overkoepelende organisatie, welk deel uitmaakt van het landelijke 
samenwerkingsverband van de uitvaartinstellingen zonder winstoogmerk. 

2. In zodanig geval kan de overschrijvende vereniging van het lid aan de nieuwe  
Vereniging, in overleg met deze laatste vereniging, desgewenst een redelijk en billijk 
bedrag bepalen. 

3. De beslissing of overschrijving al dan niet zal geschieden, is ter beoordeling van het 
Betrokken lid. 

 
Artikel 9  Bestuur 
1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf leden. 

De algemene vergadering bepaald het aantal bestuursleden. 
De bestuursleden worden benoemd door de Algemene vergadering voor een periode van 
vijf jaar. 
alleen leden niet, tevens zijnde personeelsleden dan wel andere commercieel belang  
hebbende bij de uitvoering van de doelstelling der vereniging, kunnen tot bestuurslid  
worden benoemd. 

2. Het bestuur is bevoegd voor elke vacature een voordracht op te maken, welke zo mogelijk 
twee namen dient te bevatten voor iedere te vervullen plaats. 

3. Het bestuur stelt het rooster van aftreden op, te beginnen in negentienhonderd zes en 
negentig. 
Een bestuurslid dat in een vacature is benoemd neemt op het rooster van aftreden de plaats 
van zijn voorganger in. 
Een  aftredend bestuurslid is herbenoembaar 
Heeft het aftredend, doch herbenoembaar bestuurslid de zeventigjarige leeftijd bereikt, 
dan is het bestuur verplicht een tweede kandidaat voor te dragen, bij gebreke waarvan 
Het aftredend bestuurslid niet kan worden benoemd. 

4. Het bestuurslid kan ten alle tijden door de algemene vergadering worden ontslagen of 
Worden geschorst. 
Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt opgeheven of gevolgd door een besluit 
Toto ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 

 
Artikel 10. 
1. Het bestuur is belast met de leiding van de vereniging, het beheert de zaken der vereniging 

en voert de besluiten van de algemene vergadering uit. 
Het is bevoegd personeel in dienst van de vereniging te benoemen en te ontslaan. , En 
daarvoor instructies vast te stellen. 

2. De leden van het bestuur verdelen in onderling overleg, met dien verstande dat er in iedere  
geval een voorzitter, secretaris en penningmeester dienen te zijn. 
De functie van de secretaris en penningmeester kunnen evenwel in één persoon worden  



Verenigd 
Het bestuur vertegenwoordigd de vereniging in en buiten rechte. 

3. De vereniging kan ook vertegenwoordigd worden door de voorzitter en de secretaris  
samen, met dien verstande dat het bestuur bevoegd is in een of meer van zijn leden aan 
te wijzen  om in bepaalde zaken de vereniging te vertegenwoordigen, en dat de  
penningmeester bevoegd is gelden te ontvangen en daarvoor te kwiteren. 

4. Het bestuur is in achtneming van artikel 2 vierde lid, bevoegd tot het sluiten van  
overeenkomsten, bezwaren of verhuren van registergoederen, tot het sluiten van  
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of mede schuldenaar verbindt, zich  
voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheid voor de schuld van een derde verbindt,  
mits met goedkeuring van de algemene vergadering. 
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan. 

5. Het bestuur is bevoegd uit zijn midden een dagelijks bestuur aan te wijzen. 
Het bestuur bereidt de bestuursvergadering voor, voert de besluiten van de 
bestuursvergaderingen uit en kan door het bestuur bij bestuursbesluit met name genoemde 
taken worden belast. 
In het dagelijks bestuur hebben bij voorkeur zitting de voorzitter, de secretaris en de 
penningmeester. 

6. Het bestuur dan wel het dagelijks bestuur stelt per sterfgeval vast  of, en zo ja, op welke  
wijze de uitvaart van een overleden lid wordt verzorgd. 
Het bestuur dan wel het dagelijks bestuur (de algemene vergadering) kan besluiten of en  
zo ja op welke wijze in geval van sterfgevallen van leden die zich in een bepaalde periode  
die maximaal één jaar bestaat, mochten voordoen. uitvaarten zullen worden verzorgd. 

 
Artikel  11 
1. Bestuursbesluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. 

Voor het nemen van rechtsgeldige besluiten dienen ten minste de helft van de in functie 
zijnde bestuursleden aanwezig te zijn. 

2. Het bestuur kan ook buiten de vergadering besluiten nemen mits alle bestuursleden zich 
schriftelijk over het voorstel uitspreken 

3. Van het verhandelde in de vergadering van het bestuur worden notulen gehouden 
 
Artikel 12  Algemene vergaderingen. 
1. De algemene vergadering bestaat uit de leden van de vereniging. 

Ieder lid heeft op de algemene vergadering het recht een stem uit te brengen. 
Stemming bij volmacht is niet toegestaan 

2. Ten minste éénmaal per jaar binnen zes maanden na afloop van een boekjaar wordt een 
Algemene vergadering gehouden, waarin onder meer worden behandeld: 
A. De in artikel 9 genoemde bestuursverkiezing. 
B. Het jaarverslag van het bestuur 
C. De rekening en verantwoording van het bestuur over het afgelopen boekjaar, met het 

verslag der commissie, bedoeld bij artikel 16 lid 1. 
3. Algemene vergaderingen worden voorts gehouden zo dikwijls het bestuur zulks nodig 

acht. 
4. De oproepingen tot de algemene vergaderingen geschieden schriftelijk door het bestuur op 

een termijn van ten minste veertien dagen. 
Het bestuur is bevoegd in plaats van de leden convocaties te zenden, een advertentie voor 
de oproeping tot de algemene vergadering in één of meer plaatselijk veel gelezen bladen 
te plaatsen. 
In een oproeping moeten de te behandelen onderwerpen worden vermeld. 



5. Het bestuur is verplicht een buitengewone algemene vergadering uit te schrijven, indien  
een aantal leden, bevoegd tot het uitbrengen van tenminste één/tiende gedeelte van het  
maximaal uit te brengen stemmen, zulks schriftelijk onder opgave van de te behandelen 
onderwerpen verzoekt. 
De hiervoor bedoelde algemene vergadering moet worden gehouden binnen vier weken na   
de ontvangst van het hiervoor bedoelde verzoek. 
Indien het bestuur niet of tijdig aan een desbetreffende verzoek voldoet, zullen 
de verzoekers het recht hebben zelf bij advertentie in een of meer plaatselijke bladen,  
onder in achtneming van een termijn van tenminste acht dagen en onder vermelding van 
 de te behandelen onderwerpen een algemene vergadering bijeen te roepen. 
Een zodanige vergadering zal rechtsgeldig besluiten kunnen nemen. 
In dit geval voorziet de vergadering zelf in haar leiding. 

6. Leden zijn bevoegd voorstellen voor de algemene vergadering in te dienen bij de  
Secretaris der vereniging, mits deze ten minste drie weken voor betreffende vergadering  
worden ingediend. 

 
Artikel  13   Geldmiddelen 
1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit: 

A. Inschrijfgelden van leden. 
B. Bijdragen van leden 
C. Erfstellingen, legaten en schenkingen. 
D. Andere wettige inkomsten. 

2. De erfstellingen mogen niet anders dan onder het voorrecht van boedelbeschrijvingen  
worden aanvaard 

3. De leden worden verzocht een bijdrage te betalen waarvan de hoogte telken jaren door de  
algemene vergadering worden vastgesteld. 
Het bestuur kan bepalen dat nieuwe leden die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt,  
een inschrijfgeld bepalen waarvan de hoogte door het bestuur wordt vastgesteld. 

4. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het  
boekjaar behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn 
jaar verslag uit en doet onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en 
verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. 
Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het  
bestuur vorderen. 

5. Op de algemene vergadering brengt de in artikel 16 lid 1 genoemde commissie verslag uit. 
6. Goedkeuring van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge. 

Het jaarverslag wordt ondertekend door de bestuurders, ontbreekt de ondertekening van 
een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. 

 
Artikel 14    Reservefonds. 
1. Er kan een reservefonds worden gevormd, waarin een eventueel batig saldo van het 

afgelopen boekjaar wordt gestort. 
2. De algemene vergadering besluit jaarlijks welk bedrag aan het reservefonds wordt 

toegevoegd. 
3. Ingeval van tekorten in enig boekjaar kan dit tekort worden aangezuiverd uit het 

reservefonds. 
4. De algemene vergadering kan besluiten het reservefonds te gebruiken ter vermindering 

van de door de leden te betalen bijdragen. 
5. Noch tijdens, noch na het beëindigen van het lidmaatschap heeft het lid aanspraak op 

enige uitkering van het reservefonds. 



Artikel 15  Verenigingsjaar. 
     Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar 
 
Artikel 16  Commissies. 
1. De algemene vergadering benoemt jaarlijks twee leden of drie leden, die geen zitting  

hebben in het bestuur of anderszins, noch enige met de controletaak strijdige functie  
hebben, om de rekening en verantwoording van het bestuur te onderzoeken en daardoor  
verslag uit te brengen in de algemene vergadering. 
Zij kunnen zich door een deskundige doen bijstaan, indien het onderzoek van de rekening 
en verantwoording bijzondere boekhoud kundige kennis vereist 

2. De algemene vergadering is bevoegd meer commissies in het leven te roepen, dan die in  
Lid 1 genoemd, en daarin één of meer personen al dan niet uit de leden te benoemen. 

 
Artikel  17  Stremmingen. 
1. De geldigheid van de uitgebrachte stemmen wordt bepaald door de voorzitter van de  

vergadering. 
Onder de gewone meerderheid van stemmen wordt verstaan, de meerderheid van de  
geldige uitgebrachte stemmen, onder volstrekte meerderheid van stemmen de meerderheid 
van het totaal aantal op de betreffende vergadering blijkens de presentielijst uit te brengen  
stemmen. 

2. Alle besluiten in het bestuurs en algemene vergaderingen worden, voor zover in deze  
statuten niet anders bepaald, genomen met gewonen meerderheid van stemmen. 

3. Over zaken wordt mondeling over personen schriftelijk gestemd, tenzij zowel in het ene 
als in het andere geval de vergadering met algemene stemmen anders besluit. 

4. Staken de stemmen over zaken, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 
5. Besluiten over personen worden echter genomen met volstrekte meerderheid van stemmen 

Indien deze meerderheid in eerste stemming niet wordt verkregen, volgt een twee vrije 
stemming. 
Indien ook dan die meerderheid niet is verkregen, vindt herstemming plaats tussen de  
Twee personen, die bij de laatste stemming de  meeste stemmen op zich verenigd hebben. 
(eventueel voorafgegaan door een tussenstemming tussen hen, die een gelijk aantal 
stemmen op zich verenigden) in welk geval (bij herstemming) de gewone meerderheid 
van stemmen voldoende is. 
Indien bij de herstemming of bij de tussen stemming de stemmen staken beslist het lot 

 
Artikel 18 Huishoudelijk reglement. 
     Bij  huishoudelijk reglement, vast te stellen door de algemene vergadering, worden  
     geregeld  de onderwerpen, die krachtens deze statuten waarbij geregeld moet worden en  
     voorts alle huishoudelijke aangelegenheden, waarvan regeling gewenst wordt. 
     Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen inhouden, in strijd met de statuten of in  
    strijd met de bepalingen van boek 2 van het burgerlijk wetboek, ook zover deze bepalingen 
     niet van een dwingend recht zijn. 
     Het huishoudelijk reglement kan bij gewone meerderheid van stemmen door de algemene         
     vergadering worden gewijzigd, mits het daartoe strekkende voorstel minstens veertien   
     dagen voor de vergadering ter kennis van de leden is gebracht. 
 
Artikel 19  Statuten wijzigen. 
1. Tot wijziging van de statuten kan alleen worden besloten bij een besluit van de algemene 

vergadering, genomen met tenminste tweederde meerderheid van de uitgebrachte   
stemmen. 



2. De agenda der vereniging moet het voorstel tot statutenwijziging bevatten, terwijl tevens  
de tekst der voorgestelde wijzigingen in de agenda moet worden opgenomen of als  
bijlage daarbij moet worden verzonden, 

3. De wijzigingen treden in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. 
 
Artikel 20  Ontbinding. 
1. Tot ontbinding der vereniging wordt overgegaan wanneer ten minste drie/vierde der leden 

zulks verlangt en dit schriftelijk aan het bestuur kenbaar maakt, of op voorstel van het 
bestuur. 

2. Ontbinding op voorstel van het bestuur dan wel op voorstel van de leden, als bedoeld in  
lid 1 kan alleen plaats vinden, als drie/vierde van de op de betreffende algemene  
vergadering aanwezige  leden hiermee instemt en mits in die ledenvergadering tenminste 
twee/derde van de leden aanwezig is. 

3. Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is, zal een tweede vergadering worden  
bijeen geroepen tegen een door de eerste vergadering te bepalen datum, niet eerder 
dan acht dagen, doch niet later dan dertig dagen na de eerste vergadering in welke 
vergadering het voorstel tot ontbinding met een meerderheid van tenminste drie/vierde 
der uitgebrachte stemmen kan worden beslist, ongeacht het aantal aanwezige leden. 

4. Indien tot ontbinding wordt besloten, kunnen tevens in de betreffende vergadering de  
vereffenaars worden aangewezen. 
Bij gebreke van deze aanwijzing geschiedt de liquidatie door het bestuur 

5. De vereffenaars dragen er zorg voor dat de activa van de vereniging zoveel mogelijk  
wordt geliquideerd en de paaiva worden voldaan 

6. Het na de liquidatie overblijvend saldo casu quo de overblijvend baten worden bestemd op 
de wijze bij het besluit tot ontbinding te bepalen, en bij gebreke van deze bepaling op de  
wijze door de  vereffenaars te bepalen 
De bestemming moet geschieden zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel der  
Vereniging 

7. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan zover dit tot vereffening van haar  
vermogen nodig is. 
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen  voor  
zover mogelijk van kracht. 
In de stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam “ 
worden toegevoegd ïn “liquidatie”. 

 
Artikel 21  Slotbepaling. 
 
    In alle gevallen waarin de statuten het huishoudelijk reglement of de wet niet voorzien,  
    beslist  de algemene vergadering. 
    De comparant is aan mij notaris bekent, waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te  
    Heerenveen op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. 
    Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon heeft deze  
    Verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige  
    voorlezing daarvan geen prijs te stellen. 
    Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij notaris,  
    ondertekend 
     
 
 
 



      HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET 
        R.K BEGRAFENISFONDS “TREEBEEK” 
    Artikel 1 
De bijdrage van de leden wordt op voorstel van het bestuur vastgesteld door de algemene 
vergadering. 
In geval van betalingsonmacht kan het bestuur anders beslissen. 
 
    Artikel 2 
De betaling der bijdrage vindt plaats op basis van een door het bestuur vast te stellen 
sijsteem 
 
    Artikel 3 
De contributie bedraagt € XX per jaar vanaf leeftijd  Y jaar 
Als het lidmaatschap wordt aangegaan op een latere leeftijd dan Y jaar, dan worden naast 
de jaarlijkse contributie van € XX de volgende eenmalige inleggelden in rekening 
gebracht. 
 
    Artikel  4 
Tot nastreving van het in de statuten omschreven doel wordt bij overlijden van leden, door 
de vereniging desgewenst en in overleg met de nabestaanden onder meer  het volgende 
geregeld. 
A. Het verzorgen en inkisten van de overledene. 
B. Het doen aangifte van overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. 
C. Het overbrengen van de overledenen van sterfhuis naar aula, en het overbrengen van 

aula of andere plaats waar vandaan de uitvaart plaatsvindt, naar begraafplaats of 
crematorium. 

D. Het begeleiden van de condoleantie en verzorging van de uitvaart. 
E. Het graf delven. 
F. Het bestellen van een grafkist. 
G. Het beschikbaar stellen van door het bestuur dienstig geachte materiaal. 
H. Het beschikbaar stellen van personeel 
I. Het verlenen van een korting op de hierboven niet uitputtend benoemde uitvaartkosten 

dan wel niet in rekening brengen van bepaalde diensten, zoals dit van geval tot geval 
of van jaar tot jaar door het bestuur wordt bepaald. 

J. De hierboven vermelde verzorging geldt eveneens voor dood geborenen. 
K. Het bestuur is bevoegd wijzigingen in de in dit artikel genoemde voorzieningen aan te 

brengen. 
L. De leden kunnen in alle gevallen kiezen tussen een begrafenis of een 

crematieverzorging. 
 

Artikel  5 
A. verstrekt de vereniging in het geheel geen diensten dan bepaald de vereniging in  

principe geen vergoeding. 
Van deze bepaling kan eventueel worden afgeweken indien het overleden lid te ver  
Van het woongebied woonachtig was, en het bestuur dientengevolge uitdrukkelijk 
Toestemming heeft gegeven voor het  verrichten van diensten door derden. 

B. Indien om welke reden ook geen gebruik wordt gemaakt van een of meer diensten van  
de vereniging, en daardoor het bestuur uitdrukkelijk toestemming is gegeven, kan de 
vereniging een vergoeding bepalen voor in de plaats van de diensten der vereniging 
genomen diensten in verband met de uitvaart. 



Evenwel slechts indien de nota van de betreffende diensten worden overlegd 
De vergoeding zal niet hoger zijn dan het bedrag van deze diensten aan de kosten 
voor de vereniging zouden hebben meegebracht en zal het bedrag als bedoeld 
In art 4 lid 1 niet kunnen overtreffen. 

C. Het uitvoeren van een uitvaart van een overleden lid, niet woonachtig in het 
werkgebied van de vereniging kan door de vereniging nochtans worden verzorgd. 
Zulks ter beoordeling van het bestuur en tegen betaling van eventueel extra te 
Maken kosten. 

D. Met instemming van het bestuur kan door of ten behoeve van niet leden van diensten 
der vereniging gebruik worden gemaakt, tegen een door het bestuur vast te stellen 
kostprijs. 
 
    Artikel  6 

A. De voorzitter leidt de vergadering van het bestuur en de algemene vergadering. 
B. De voorzitter tekent met de secretaris de officiële stukken. 

Bij ontstentenis van ëén van hen worden zij respectievelijk vervangen door de  
vice-voorzitter en/of penningmeester, en bij hun ontstentenis door een door het 
bestuur  uitdrukkelijk aangewezen bestuurslid. 

C. De secretaris is belast met het opmaken van de notulen en van de bestuurs,  en de 
algemene vergadering, en het voeren van correspondentie namens de vereniging. 
Hij houdt afschriften en uitgaande stukken en bewaart ingekomen stukken en zorgt 
voor een goede archivering. 
Tevens verzorgt hij de tijdige oproeping voor bestuurs en algemene vergaderingen. 

D. De penningmeester is belast met het beheer van de geldmiddelen en draagt zorg voor 
de inning van de bijdragen en maakt ieder jaar een financieel verslag op. 
Bij zijn ontstentenis wordt hij vervangen door de secretaris. 

E. Bestuursleden kunnen een door de algemene vergadering te bepalen vergoeding  
worden toegekend voor hun diensten, alsmede worden hen noodzakelijke reis en  
verblijfkosten vergoed. 

F. Het bestuur draagt er zorg voor dat alle roerende en onroerende zaken van de   
vereniging tegen brand en andere gevaren zijn verzekerd. 
 
    Artikel 7 

Voor het bestuur  of de vereniging bestemde stukken moeten door de leden bij de 
secretaris worden ingediend of aan hen worden toegezonden. 
De leden zijn voorts verplicht adreswijzigingen en wijzingen van de gezinssamenstelling 
onverwijld aan de secretaris door te geven. 
Van een overlijden moet door de nabestaanden aan de secretaris kennis worden gegeven. 
 
     Artikel 8 
Het in artikel 10 lid 1 van de statuten bedoeld personeel dient zich naar de voorschriften 
van het bestuur te gedragen, dat daarvoor een instructie dient op te stellen. 
 
      Artikel 9 
In bijzondere gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 
 
     Artikel 10 
Dit reglement treedt in werking op de dag volgende op die waarop het door de algemene 
vergadering is vastgesteld. 
Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van 25 juni 1997. 


