
www.begrafenisfonds.nl  email: info@begrafenisfonds.nl 

 

 
Correspondentie adres: Ridder Thibaldstraat 2, 6444 EC Brunssum 

Tel. Begrafenisfonds Treebeek: 045.5258374 

Tel. Uitvaartzorg van Bree: 045.5211337 

ING BANK: NL48INGB0001060142; BIC Code: INGBNL2A 

 

Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 29-1-2020 
 
1. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. Er 

wordt één minuut stilte gehouden om de 43 overleden leden van het afgelopen 

jaar te herdenken. 

2. Mededelingen: Een bijzonder woord van welkom aan Mevr. S. van Bree 

(directrice van Uitvaartzorg van Bree). 

3. Het verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 20-2-2019 wordt door de 

aanwezige leden goedgekeurd. 

4. Het financiële verslag over 2019 wordt door de aanwezige leden goedgekeurd. 

Het fondskapitaal is toegenomen met € 44.828,06.  

5. Dhr. E.Theunissen deelt namens de kascontrolecommissie mede dat de 

financiële administratie in orde is bevonden. De aanwezige leden verlenen 

decharge aan het bestuur over het boekjaar 2019. 

6. Royeren leden. De aanwezige leden gaan akkoord met het royeren van 8 leden. 

De kosten van aangetekende brieven zijn inmiddels gestegen naar € 8,45 per 

brief. In de toekomst wordt € 10,00 in rekening gebracht per aangetekende 

brief. 

7. Bestuursverkiezing: Aftredende en herkiesbare bestuursleden zijn Dhr. J. 

Kempen en Dhr. J. Theunissen. Beide heren worden herkozen als bestuurslid 

door de aanwezige leden.  

Niemand van de aanwezige leden stelt zich verkiesbaar als bestuurslid. 

8. Aftredend kascontrole lid is Dhr. De Raat. Om gezondheidsredenen stopt 

Dhr. de Raat als lid van de kascontrole. Namens het bestuur en de leden 

bedanken wij Dhr. De Raat voor zijn jarenlange werkzaamheden als 

kascontrole lid. 

Dhr. P.Kole wordt door de aanwezige leden gekozen als lid van de kascontrole. 

9. Het bestuur stelt voor om de contributie voor 2019 niet te verhogen. De 

contributie per volwassen A lid blijft  € 70,00 per jaar. Voor kinderen van 12 

tot 18 jaar blijft de contributie voor 2019 € 35,00 per jaar. Kinderen van 0 

tot 12 jaar zijn vrij van contributie. De aanwezige leden gaan akkoord met 

het voorstel van het bestuur. 

10. De uitkering wordt niet verhoogd en blijft € 1.945,00 per sterfgeval. 
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11. Privacy verklaring: Het bestuur heeft een privacy verklaring opgesteld.  

De vragen die vorige jaar gesteld zijn tijden de jaarvergadering over de 

privacy verklaring zijn voorgelegd aan de deskundige van het FKB en aan de 

eigenaar van het computer programma Davilex.  

Zowel het FKB als Davilex hebben laten weten dat aan de tekst niets hoeft te 

worden gewijzigd. Derhalve is de privacyverklaring wederom voorgesteld aan 

de ledenvergadering. De aanwezige leden gaan akkoord met de 

privacyverklaring. 

12. Nieuwe leden: In het actuarieel rapport wordt wederom aandacht gevraagd 

voor het werven van nieuwe leden. Het is belangrijk dat wij jongere blijven 

aantrekken. De voorzitter stelt dat dit niet alleen een taak is van het 

bestuur, maar van ons allemaal. De voorzitter roept iedereen op om in het 

eigen netwerk potentiële leden (familie, kinderen, vrienden, kennissen etc) te 

attenderen op onze vereniging. Nieuwe leden kunnen zich melden bij de 

secretaris van onze vereniging. 

13. Rondvraag: 

Niemand van de aanwezige leden maakt gebruik van de rondvraag. 

14. De volgende algemene ledenvergadering wordt gehouden op woensdag  

d.d. 24 februari 2021 in het Trefcentrum Treebeek, Maanstraat 20, 6446 XE 

Brunssum. Aanvang 20.00 uur. 

15. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en wenst  

     iedereen goed en veilig thuis. 
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Algemeen.  

 

• Adreswijzigingen per mail doorgeven aan 

info@begrafenisfonds.nl 
 

• Vermeld altijd het lidnummer bij contact met het 

Begrafenisfonds. 
 


