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Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 4-3-2015
1. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. Er
wordt 1 minuut stilte gehouden om de 55 overleden leden van het afgelopen
jaar te herdenken.
2. Mededelingen:
 Één overleden lid heeft zijn lichaam ter beschikking gesteld aan de
wetenschap.
 Er zijn opstart problemen geweest bij de overdracht van het
secretariaat. Deze zijn inmiddels opgelost.
 De voorzitter heet Dhr. F. Janssen welkom van Uitvaartzorg van Bree.
3. Het verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 12-3-2014 wordt door de
aanwezige leden goedgekeurd.
4. Het financiële verslag over 2014 wordt door de aanwezige leden goedgekeurd.
Het fondskapitaal is licht toegenomen met € 166,41. De leden vragen aan het
bestuur om andere banken te benaderen om meer rente te genereren.
De acceptgirokaarten zullen op den duur worden afgeschaft door de banken.
Het bestuur zal de leden gaan benaderen voor automatische incasso met
ingang van dit jaar.
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 2014.
6. Bestuursverkiezing: Dhr. W. Spillenaar is aftredend bestuurslid en stelt
zich herkiesbaar. Dhr. W. Spillenaar wordt herkozen als bestuurslid door de
aanwezige leden.
7. Aftredend kascontrole-lid is Dhr. De Raat. Dhr. De Raat wordt herkozen als
lid van de kascontrolecommissie door de aanwezige leden.
Dhr. Boesten stelt zich beschikbaar als kascontrole-lid. De aanwezige leden
gaan akkoord met het toetreden van Dhr. Boesten tot de
kascontrolecommissie.
8. De uitkering wordt verhoogd met ingang van d.d. 1-6-2015 van € 1.735,00 per
sterfgeval naar € 1.785,00 per sterfgeval.
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9. De contributie wordt niet verhoogd. De contributie bedraagt: Voor volwassen
leden € 45,00 per jaar: voor kinderen van 13 jaar tot en met 17 jaar € 22,50
per jaar; kinderen van 0 tot en met 12 jaar zijn vrij van contributie. Ondanks
de geringe toename van het fondskapitaal stelt het bestuur voor om de
contributie niet te verhogen. De ontvangen contributie over het jaar 2014 is
lager dan normaal. De oorzaak hiervan is dat, er door de opstartproblemen bij
het secretariaat geen aanmaningen in 2014 zijn verstuurd. In 2015 zal dit
alsnog gebeuren. Het bestuur verwacht dat in 2016 de contributie verhoogd
zal worden.
10. Rondvraag:
 Mevr. Rademakers: Hoeveel leden heeft het fonds? Circa 2.500 leden.
Indien mijn zoon uit huis gaat kan hij dan wel lid
blijven van het fonds? Dit is uiteraard mogelijk.
 Mevr. Boesten: Wat gebeurt er met de bedragen van het pakket in dien
deze niet worden besteed? Deze worden van het totaal
bedrag van de rekening van de uitvaartverzorger
afgetrokken.
 Dhr. Boesten: Wat gebeurt er met leden die niet betalen? Deze worden
aangeschreven. Na 5 jaar geen contributie betaling wordt
middels een aangetekend schrijven, het lid geroyeerd van
het fonds.
11. De volgende algemene ledenvergadering wordt gehouden op woensdag
d.d. 2 maart 2016 in het Trefcentrum Treebeek, Maanstraat 20, 6446 XE
Brunssum.
12. Niets aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en wenst
iedereen wel thuis.
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Algemeen.
 Het pakket van het fonds heeft een commerciële waarde van € 3.200,00.
 De kosten van een technische crematie bedragen € 550,00. Dit is een
crematie zonder gebruik te maken van de aula.
 Vermeld altijd het lidnummer bij contact met het Begrafenisfonds.

www.begrafenisfonds.nl

email: info@begrafenisfonds.nl

