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Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 28-2-2018
1. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.
Ondanks het zee koude weer was er een goed opkomst. Er wordt 1 minuut
stilte gehouden om de 66 overleden leden van het afgelopen jaar te
herdenken.
2. Mededelingen:
• Een bijzonder woord van welkom voor Dhr. F. Janssen van Uitvaartzorg
van Bree.
3. Het verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 8-3-2017 wordt door de
aanwezige leden goedgekeurd.
4. Het financiële verslag over 2017 wordt door de aanwezige leden goedgekeurd.
Het fondskapitaal is afgenomen met € 7.548,01.
5. Dhr. Boesten deelt namens de kascontrolecommissie mede dat de financiële
administratie in orde is bevonden. De aanwezige leden verlenen decharge aan
het bestuur over het boekjaar 2017.
6. Royeren leden. De aanwezige leden gaan akkoord met het royeren van 14
leden.
7. Bestuursverkiezing: Aftredende en herkiesbare bestuurslid is Mevr. W. Kole.
Mevr. W. Kole wordt herkozen als bestuurslid door de aanwezige leden.
Niemand van de aanwezige leden stelt zich verkiesbaar als bestuurslid.
8. Aftredend kascontrolelid is Dhr. A. Boesten. Dhr. A. Boesten wordt herkozen
als lid van de kascontrolecommissie door de aanwezige leden.
9. Dhr. Janssen van Uitvaartzorg van Bree geeft een korte toelichting over de
wijzigingen in de uitvaartbranche.
De belangrijkste punten zijn:
• Begraven worden op een natuurbegraafplaats kost ca. € 3.000,00.
• In het crematorium in Heerlen kan een half uur plechtigheid worden
gehouden voor € 750,00.
10. Het actuarieel rapport van d.d. 27-2-2017 opgesteld door actuarissen Actwell
geeft aan dat de dekkingsgraad van ons fonds te laag is. De actuaris stelt dat
de contributie verhoogd moet worden. Het bestuur stelt voor om de
contributie voor 2018 te verhogen naar € 70,00 per jaar per volwassen lid.
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Voor kinderen van 12 tot 18 jaar wordt de contributie voor 2018 € 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.
11. De uitkering wordt verhoogd met ingang van d.d. 1-6-2018 van € 1.885,00 per
sterfgeval naar € 1.900,00 per sterfgeval.
12. Werven nieuwe leden: In het actuarieel rapport wordt tevens aandacht
gevraagd voor de vergrijzing van ons ledenbestand. In het rapport staat dat
het belangrijk is dat wij jongeren blijven aantrekken. Het bestuur stelt
daarom voor om nieuwe leden in 2018 het eerste jaar vrij te stellen van
contributie. Inleggeld moet wel betaald worden door nieuwe leden. De
aanwezige leden gaan akkoord met het voorstel van het bestuur.
13. Rondvraag:
• Vanuit de aanwezigen wordt gevraagd of het kopen van aandelen een optie
is voor het bestuur. Het bestuur deelt mede dat we zeer terughoudend
zijn bij het kopen van aandelen. Het gevaar van waardedalingen is te hoog.
• Vanuit de aanwezigen wordt gevraagd of het mogelijk is om de facturen in
de toekomst per mail te sturen. Het bestuur gaat dit onderzoeken.
14. De volgende algemene ledenvergadering wordt gehouden op woensdag
d.d. 20 februari 2019 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.
• Het pakket van het fonds heeft een commerciële waarde ca.
€ 3.500,00.
•

Adreswijzigingen per mail doorgeven aan
info@begrafenisfonds.nl

•

Vermeld altijd het lidnummer bij contact met het
Begrafenisfonds.

•

Gelieve uw email adres aan ons door te geven.
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email: info@begrafenisfonds.nl

