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Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 20-2-2019
1. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. Er
wordt 1 minuut stilte gehouden om de 44 overleden leden van het afgelopen
jaar te herdenken.
2. Mededelingen: De voorzitter deelt mede dat bij het versturen van de
uitnodigingen per email voor de ledenvergadering per abuis de email adressen
voor iedereen zichtbaar waren. Dit had niet mogen gebeuren.
3. Het verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 26-2-2018 wordt door de
aanwezige leden goedgekeurd.
4. Het financiële verslag over 2018 wordt door de aanwezige leden goedgekeurd.
Het fondskapitaal is toegenomen met € 56.194,06
5. Dhr. 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 2018.
6. Royeren leden. De aanwezige leden gaan akkoord met het royeren van 10
leden.
7. Bestuursverkiezing: Aftredende en herkiesbare bestuursleden zijn Dhr. W.
Spillenaar en Dhr. H. Kempen. Beide Heren worden herkozen als bestuurslid
door de aanwezige leden. Niemand van de aanwezige leden stelt zich
verkiesbaar als bestuurslid.
8. Aftredend kascontrolelid is Dhr. E. Theunissen. Dhr. E. Theunissen wordt
herkozen als lid van de kascontrolecommissie door de aanwezige leden.
9. Het actuarieel rapport van d.d. 6-2-2019 opgesteld door actuarissen Actwell
geeft aan dat de dekkingsgraad van ons fonds goed is. De actuaris stelt dat
de contributie niet verhoogd hoeft te worden. 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 wordt 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 verhoogd met ingang van d.d. 1-6-2019 van € 1.900,00 per
sterfgeval naar € 1.945,00 per sterfgeval.
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11. Privacy verklaring: Het bestuur heeft een privacy verklaring opgesteld.
Vanuit de aanwezige leden wordt gevraagd dat in de verklaring opgenomen
moet worden de verwijzing naar de statuten en het huishoudelijk reglement.
Tevens moet er geheimhoudingsverklaring en een verwerkingsovereenkomst
worden opgesteld als aanhangsel van de privacy verklaring. Het bestuur zal
deze opmerkingen voorleggen aan de jurist van het FKB. De privacy verklaring
wordt aangehouden voor de volgende vergadering.
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 te attenderen op onze vereniging. Nieuwe
leden kunnen zich melden bij de secretaris van onze vereniging.
13. Rondvraag:
• Vanuit de aanwezigen leden wordt medegedeeld dat er een klacht is over
de uitvaartleider van Uitvaartzorg van Bree. Het bestuur zal dit opnemen
met Uitvaartzorg van Bree.
• Vanuit de aanwezigen leden wordt een pleidooi gehouden om de facturen
per email te versturen naar de leden. Dit om de portikosten te beperken.
Het bestuur zal de keuze voorleggen aan de leden.
• Vanuit de aanwezigen leden wordt gevraagd of de leden zelf de keuze
hebben naar welk crematorium men kan gaan. Uiteraard bepalen de leden
zelf in welk crematorium de overledenen worden gecremeerd.
• Vanuit de aanwezigen leden wordt gevraagd naar de procedure bij
sterfgevallen buiten de regio. Het bestuur ligt deze procedure toe.
14. De volgende algemene ledenvergadering wordt gehouden op woensdag
d.d. 29 januari 2020 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.
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