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Aan dit woord moest ik denken, toen ik bedacht dat ik nog een
voorwoordje moest schrijven.
De dag dat ik dit schrijf, is Hemelvaartsdag. Een vreemde donderdag tussen Pasen en Pinksteren. Als theoloog denk ik dan
meteen: Pasen en Pinksteren kunnen nooit op één dag vallen,
omdat de hemelvaart van Jezus een essentieel onderdeel is van
deze geschiedenis.
Maar daar gaat het nu niet over.
Het gaat over gedrevenheid. Synoniemen voor dit woord zijn
onder andere: enthousiasme; bezieling; vurigheid. En dan komen
we bij Pinksteren. Op dat feest herdenken we de uitstorting van
de Heilige Geest. Daar ga ik u verder niet mee vermoeien, maar
ik denk, dat als we niet op de één of andere manier ‘begeesterd’
zijn, we ons werk niet goed kunnen doen. U mag zelf uitmaken waar die animo vandaan komt. En hopelijk vindt u in deze
nieuwsbrief voldoende stimulans om uw werk met enthousiaste
inzet te doen.
Veel leesplezier,
Afke den Hollander.
In deze nieuwsbrief o.a.
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Je leert er mee om gaan …..
Een lekker gevulde agenda, waarin zaken die weliswaar belastend
(kunnen) zijn maar die ik ook leuk vind om te doen, en dan moet
je soms dingen laten schieten. Dingen die ook leuk zijn, zoals
gistermiddag een “uitje” van de Raad van Kerken met rondleiding
op Rolduc, daarna Vespers en een etentje. Onderweg zijnde ben ik
toch omgedraaid, ik “moest” nog veel doen en heb dus thuis lekker
wat dingen kunnen wegwerken. Vanaf nu komt er langzaamaan
meer ruimte, waarbij weer mogelijkheden t tot ontspanning in de
vorm van een dagje met alleen fietsen en zo En, dat is toch anders
dan naar Enschede op en neer rijden om te praten met een 2-tal
uitvaartverzekeraars, bij de één gewoon gezellig, bij de ander meer
zakelijk, maar ook wel prettig.
Leuk is het ook om een dame, in sanering schulden, die kan verhuizen te kunnen helpen en om dat dan vervolgens ook te kunnen
realiseren, te praten over een door nabestaanden van een overleden
huurster geëiste hoge overnamesom en na enkele dagen deze bijna
te kunnen halveren, mogelijkheden om haar te ondersteunen bij
het leegmaken van de oude woning, en bij de verhuizing zelf, en
dan te kunnen zeggen dat het goed komt. Ze kan de woning accepteren en de bestaande opzeggen. Fijn!
En zo gaan we door…..
Mijn gedachtekronkel?
Gedachten leiden mij dan weer naar de verenigingen, waar het ook
vaak moeilijk lijkt om een zich aandienend probleem op te lossen,
en waar men dan toch op vaak creatieve wijze tot oplossingen
komt. Allemaal mensen die op een of andere manier bezig zijn
voor hun medemens, vrijwillig en geheel onbaatzuchtig. Prachtig!
Bedankt voor die inzet!
Meer samen, samen meer!
(J.J. den Hollander – Voorzitter FKB – Illikhoven, 24 mei 2017).
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Hallo allen,
Vandaag heb ik dan definitief mijn archief
en alle overige gegevensinclusief bankpassen overgedragen aan Koos.
Afscheid van een tijdperk?
Nee, afscheid nemen bestaat niet.
Ik kan terugkijken op een mooie periode
waarbinnen ik deel heb kunnen uitmaken
als bestuurder van een hele mooie koepel-vereniging, FKB genaamd, met alle
bestuursleden, in welke samenstelling dan
ook.
Ik kan met enige trots terugkijken dat ik
mijn kennis, die ik de afgelopen 33 jaar
bij mijn werkgever heb opgebouwd, heb
kunnen benutten om de fundering van de FKB te versterken, zodat op dit punt het FKB klaar is voor de
toekomst.
Verder wil ik niet vergeten om Sjaak, Martin, Johnny, Harry en Wilma te bedanken voor de vele uren
die wij samen hebben besteed aan de FKB.
Een ieder draagt op gezette momenten zijn steentje bij en dat maakt het geheel tot een waardevolle
belevenis.
Allemaal nog bedankt voor de attentie in de vorm van een Van der Valk cadeaubon ………………maar
daar doe je het niet voor.
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“Het is de herinnering aan jullie allen en de dankbaarheid van verenigingen waarvoor je dit vrijwilligers werk verricht”
Tot slot heb ik er alle vertrouwen in dat de versterking in het bestuur met Koos en wellicht met Frenk Lardinois
weer voldoende perspectief brengt om de FKB nog lang te laten bestaan.
Bedankt voor alles en ik wens jullie alle goeds toe voor de toekomst.
Groeten, Peter

Vrijwilligersregeling
Houd de toepassing van de regeling scherp in de gaten. De laatste jaren controleert de fiscus hier steeds scherper
op.
De vrijwilligersregeling is een fiscale faciliteit die het mogelijk maakt om mensen die op vrijwillige basis werk-
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zaamheden verrichten onbelast een vergoeding te geven. Deze vergoeding kan de vrijwilliger dan dus zonder
belastingheffing genieten. De laatste jaren is de fiscus scherper gaan controleren op de juiste toepassing van de
regeling.

Vrijwilligersvergoedingen
- een vrijwilliger verricht belangeloos arbeid en ontvangt daarbij niet meer dan een vergoeding voor de naar
redelijkheid te bepalen kosten. In een dergelijk geval is de ontvangen vergoeding onbelast en hoeven er geen
loonheffingen te worden ingehouden;
- een vrijwilliger ontvangt meer dan een vergoeding voor de redelijkheid te bepalen kosten maar deze vergoeding voldoet aan de voorwaarden van de vrijwilligersregeling;
- een vrijwilliger ontvangt meer dan de maximale vergoeding die onder de vrijwilligersregeling kan worden
toegepast. De vergoeding wordt belast. De wijze waarop is afhankelijk van het wel of niet aanwezig zijn van een
dienstbetrekking.

Voorwaarden vrijwilligersvergoeding
Wanneer een vrijwilliger voor zijn werkzaamheden meer dan een vergoeding voor de in redelijkheid te bepalen
kosten ontvangt dan moet uw organisatie zich houden aan de voorwaarden van de vrijwilligersregeling. Zo niet,
dan wordt de vergoeding als belast inkomen behandeld.

Geen loon
Als u aan de vrijwilligersregeling voldoet mag u aannemen dat de vergoeding geen loon is. Van een dienstbetrekking is dan geen sprake. Voor de inkomstenbelasting geldt de vergoeding niet als inkomen en wordt dus niet
belast. Voor sportverenigingen, sportstichtingen, sportorganisaties en ANBI’s geldt dat de rechtsvorm en de al
dan niet onderworpenheid aan de vennootschapsbelasting er niet toe doen.

Voorwaarden
- Op jaarbasis mag de vrijwilliger niet meer dan € 1.500,- (2017) aan vergoeding ontvangen;
- Een vergoeding op uurbasis mag niet meer dan € 4,50 per uur bedragen. Voor vrijwilligers jonger dan 23 jaar
geldt een maximum van € 2,50;
- Er mag geen sprake zijn van een marktconforme vergoeding. In een richtlijn heeft de
Belastingdienst aangegeven dat er van een marktconforme beloning geen sprake is als een
vrijwilliger van 23 jaar of ouder niet meer dan € 4,50 per uur krijgt en een vrijwilliger jonger dan
23 jaar niet meer dan € 2,50. De betaler van de vergoeding mag aannemelijk maken dat een
hogere vergoeding toch niet marktconform is.
- Op maandbasis mag de vrijwilliger niet meer dan € 150,-- worden vergoed;
- Toepassing van de vrijwilligersregeling is niet voor alle bedrijven mogelijk. Op grond van de wet
kan de regeling alleen worden toegepast door een algemeen nut beogende instelling, een
sportorganisatie of een niet als zodanig aan te merken lichaam dat niet is onderworpen aan de
vennootschapsbelasting of daarvan is vrijgesteld.

Meer dan het maximum
Als de vrijwilliger meer dan de maximale bedragen ontvangt is de vrijwilligersvergoeding niet van toepassing.
De vergoeding wordt dan belast. In een dergelijk geval moet getoetst worden of er wel of geen dienstbetrekking
is. Er moet getoetst worden of er sprake is van de verplichting persoonlijk arbeid te verrichten en van een ge-
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zagsverhouding. Is dit beide het geval dan moet de vergoeding verloond worden.
Is dit niet het geval dan moet bekeken worden of de vrijwilliger eventueel wegens een fictieve dienstbetrekking
toch aan de loonheffing is onderworpen. Speelt ook dit niet dan hoeft op de vergoeding geen loonheffing te worden ingehouden. De vrijwilliger geeft de vergoeding bij zijn belastingaangifte op in Box 1 onder ‘resultaat uit
overige werkzaamheden’.

Betaal jaarlijks uit
De fiscus kijkt simpel naar het uitbetaalde bedrag in een jaar. Indien de ene vergoeding in januari wordt betaald
(betreffende het vorige jaar) en de andere vergoeding in december (betreffende het lopende jaar) en het maximum wordt overschreden dan is vrijwilligersvergoeding niet meer van toepassing en wordt de totale vergoeding
bij de vrijwilliger belast.
Indien een vrijwilliger alleen maar een vergoeding krijgt voor de werkelijk gemaakt kosten, dan is er geen sprake
van loon. Er is dan ook geen sprake van een vergoeding onder de vrijwilligersregeling.

Vergoeding voor gemaakte kosten
Krijgt u alleen een vergoeding voor gemaakte kosten? Dan is deze vergoeding niet belast. Vergoedingen voor de
kosten die u hebt gemaakt, zijn onder meer vergoedingen voor de gemaakte reiskosten. Of voor de kosten van
papier, postzegels en dergelijke.
Als u bijvoorbeeld voor het vrijwilligerswerk reist met uw eigen auto, dan mag de organisatie u een kilometervergoeding geven. Deze vergoeding mag kostendekkend zijn. Voor uw auto is dat de gemiddelde kilometerprijs
waarvoor u rijdt. De kilometervergoeding mag dus meer bedragen dan de grens van € 0,19 per kilometer die voor
werknemers in loondienst geldt.

Melden fiscus
De organisatie waarvoor vrijwilligerswerk wordt verricht is verplicht opgave van de betalingen te doen aan de
Belastingdienst. Dit geldt alleen als de vrijwilligersregeling niet wordt toegepast. Bij toepassing van de vrijwilligersregeling heeft er geen opgave te worden gedaan.
Is de vrijwilligersregeling niet van toepassing en worden er wel vergoedingen verstrekt dan doet de organisatie
hiervan opgaaf aan de fiscus met het zogenaamde IB’47-formulier.

Regelhulp vrijwilligers
Om betrokken instellingen van dienst te zijn heeft de Belastingdienst een Regelhulp vrijwilligers in het leven
geroepen. U vindt deze regelhulp via www.belastingdienst.nl
Over het algemeen kan gesteld worden dat uitvaartverenigingen geen gebruik kunnen maken van de vrijwilligersregeling. Bij uitgekeerde vergoedingen (geen onkostenvergoedingen) dient dus bepaald te worden of er
sprake is van een dienstbetrekking (verplicht arbeid verrichten en een gezagsverhouding). Als er een dienstbetrekking is geldt de loonheffing en de heffingen sociale verzekeringen. Indien er geen dienstbetrekking is dan
moeten de vergoedingen bij de Belastingdienst gemeld worden via het IB’47-formulier.
Let op! De Belastingdienst controleert tegenwoordig scherp op de juiste toepassing van de regelgeving.
Oisterwijk, 24 mei 2017
Sjef van de Wiel
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Speciale site over de uitvaart in Hengelo
Vanaf 25 april 2017 kunnen alle inwoners van
Hengelo terecht op 1 site wanneer ze meer willen
weten over een begrafenis of crematie in Hengelo
en omliggende gemeenten. De nieuwe site Uitvaartverzorging-Hengelo.nl biedt Hengeloërs houvast in
moeilijke tijden. En tips om het laatste afscheid een
Hengeloos tintje te geven.
Na Enschede is Hengelo de grootste plaats in Twente. De gemeente Hengelo telt 80.990 inwoners. De Oude
Algemene Begraafplaats aan de Bornsestraat is de oudste begraafplaats in Hengelo. De begraafplaats ontstond
rond de kapel van het Huis Hengelo en de oudste grafsteen dateert van 1625. Het poortgebouw met bijbehorende
woning werd in 1885 gebouwd. Omdat de bestaande begraafplaats te klein werd, werd in 1910 buiten het centrum aan de Oldenzaalsestraat de nieuwe Algemene Begraafplaats naar ontwerp van Leonard Springer in Engelse
landschapsstijl aangelegd. De neoclassicistische entree vormt de toegang tot de begraafplaats. Aan het einde van
de achttiende eeuw verzocht de Joods gemeenschap in Hengelo om een eigen begraafplaats. Tot die tijd werden
de overledenen op een gezamenlijke begraafplaats met de gemeenschappen in Delden en Borne in de buurtschap
Buren begraven.(*)
De website Uitvaartverzorging-Hengelo.nl bevat praktische informatie over wat mensen vandaag de dag
het beste kunnen doen op het moment dat ze worden geconfronteerd met het overlijden van een dierbare. De
informatie kan mensen inspireren om het afscheid helemaal naar eigen wens in te vullen. In Hengelo valt op
het gebied van uitvaart heel wat te kiezen. De meeste uitvaartplechtigheden worden gehouden in de aula van
begraafplaats Oldenzaalsestraat als er gekozen wordt voor een begrafenis in Hengelo. Voor crematies vinden de
meeste uitvaartplechtigheden plaats in crematorium Enschede of Almelo. Het komt ook regelmatig voor dat de
plechtigheid wordt gehouden in een uitvaartcentrum in Hengelo of in een kerk. Vaak vinden families het praktisch om meerdere onderdelen van de uitvaart te centraliseren op dezelfde locatie. Het kan ook zijn dat men de
condoleance ook laat plaatsvinden op de begraafplaats, in het crematorium, kerk of uitvaartcentrum.
Uitvaartverzorging-Hengelo.nl biedt ook informatie over terminale zorg en hospices, geeft adviezen over wat te
doen na overlijden, geeft tips over hoe je een uitvaartondernemer in Hengelo kiest en nog veel meer. Kortom,
heb je je hele leven gewoond in Hengelo en wil je je afscheid in Hengelo laten plaatsvinden, dan kun je voor alle
benodigde informatie terecht op www.uitvaartverzorging-hengelo.nl .
Bron: Persbericht, 25-04-2017, Sjaak.
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Blog Hella – Wie liggen er in een verzamelgraf?
Op een draaidag van “Ik mis je” komt presentator Hella van der Wijst wel een heel bijzonder graf tegen.
Voordat we gaan filmen op een begraafplaats heb ik altijd even tijd om rond te kijken waar we zijn. Zo ook op de
Nederlands Hervormde begraafplaats in Zevenaar. De cameraploeg maakt de eerste opnames met Benny Elwuar,
die het graf van zijn vermoorde vader bezoekt. Een heel heftig verhaal.

Massagraf
Mijn oog valt op een grote zwarte marmersteen met daarop maar één woord: verzamelgraf. Ik ken het begrip
‘knekelput’ uit boeken en het woord ‘massagraf’ uit mijn reportages die ik maakte tijdens de oorlog in Bosnië.
Maar wat houdt een verzamelgraf in Nederland in? Ik vraag het meneer Van der Putten van de informatiesite
Uitvaart.nl.
Hij vertelt me dat een verzamelgraf een soort massagraf is. Ontstaan in een (nood)situatie van een oorlog, wanneer er geen tijd of mogelijkheid is om overledenen een eigen graf te geven. En dat in Nederland knekelputten
ook wel eens ten onrechte ‘verzamelgraf’ genoemd worden. Omdat dat nu eenmaal vriendelijker klinkt. Maar
juridisch-wettelijk gezien is het geen graf, maar een verzameling stoffelijke resten na het ruimen van graven.

‘Service’
Van begraafplaats-beheerder Wilma Kaper krijg ik vervolgens te horen dat ze in Zevenaar een bijzondere extra
‘service’ hebben. Alle stoffelijke resten van de geruimde graven worden per persoon in een zak gedaan met de
naam er op en gaan dan in het verzamelgraf. En dat heeft te maken met de vele Molukse mensen die op deze
begraafplaats zijn begraven, net als de ouders van Benny.
“Voor als er nog verre familie mocht opdagen. Dan hebben wij alles keurig netjes gedocumenteerd,” vertelt Wilma. En, weet Wilma er aan toe te voegen: “Wij hebben ontdekt dat wij hier hele goede grond hebben. Want we
hebben onlangs een oorlogsgraf verplaatst en alle botjes waren 70 jaar later nog perfect inact.”
Eens kijken waar de volgende keer mijn oog op valt tijdens tv-opnames voor “Ik mis je.”
Tekst: Hella van der Wijst (presentatrice EO)
Bron: UB, 15-05-2017, Sjaak.
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De Laatste Eer geeft Uitvaartkrant uit
Voorzitter
Arie Doornink
(rechts) krijgt
het eerste exemplaar van de
Uitvaartkrant uit
handen van bestuurslid Berend
Jan Tessemaker

Redactie:
Redactie
Schaapskooi
vrijdag 19 mei
2017 13:57

WAPENVELD- Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ uit Wapenveld heeft opnieuw een Uitvaartkrant uitgegeven. In deze krant wordt uiteengezet wat de vereniging kan en wil betekenen bij het verzorgen van een uitvaart. Ook wordt gewezen op het belang en de voordelen om lid van ‘De Laatste Eer’ te zijn.
Voorzitter Arie Doornink stelt in de Uitvaartkrant dat ‘De Laatste Eer’ al meer dan 90 jaar ten dienste staat van
de hele Wapenveldse gemeenschap. “Ook niet-leden helpen we graag”. Wie lid is ontvangt een flinke korting op
de kosten van de uitvaart of crematie en heeft recht op diverse andere leden-voordelen. Een groot deel van de
inwoners van Wapenveld is lid. In vergelijking met andere uitvaartverenigingen en uitvaartondernemingen hanteert ‘De Laatste Eer’ gunstige tarieven tegen een lage contributie. Voorzitter Doornink legt uit hoe dit kan. “We
zijn een vereniging die geen winst hoeft te maken, dit in tegenstelling tot commerciële uitvaartondernemingen en
uitvaartorganisaties.”
De Uitvaartkrant is in Wapenveld huis-aan-huis is verspreid. Er staat verder - onder andere - informatie in over
de Wapenveldse begraafplaats en over het opstellen van een ‘laatste wilsbeschikking’. Voorzitter Arie Doornink
wijst erop dat in de Uitvaartkrant ook de uitnodiging voor de eerstkomende ledenvergadering is afgedrukt. “We
nodigen onze leden uit voor de vergadering op woensdag 31 mei in de Petruskerk. We beginnen om 19.30 uur.
Vanaf 20.45 uur is de vergadering openbaar. Ook niet-leden zijn dan welkom. Een notaris zal spreken over wat
mag en niet mag met betrekking tot erven en onterven van familieleden. Verder zal hij spreken over de verschillende mogelijkheden bij het doen van schenkingen.” Veel informatie is ook te vinden op de website: www.
dlewapenveld.nl.”
Bron: Schaapskooi, 19-05-2017, Sjaak.
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Laat je niet kisten door de commercie
Wát zeg je? Laat je niet kisten door de commercie? Ja! Dat is het de titel van het nieuwe boek van Marieke
Henselmans. Je hebt vast weleens van Marieke gehoord, zij is toch wel dé bespaarkoningin van Nederland. Ik
heb aardig wat boeken van haar in de kast staan en ze zijn allemaal het lezen waard.

Crowdfunding in plaats van uitgeverij
Nu is Marieke dus bezig met een nieuw boek. Daarvoor is natuurlijk geld nodig - en daarvoor heeft ze een
Crowdfunding-actie ingezet bij Voordekunst.nl. Je kunt dus meefinancieren, met afhankelijk van het bedrag een
leuke tegenprestatie. Marieke heeft heel creatief allerlei verschillende mogelijkheden bedacht, variërend van € 20
(dan krijg je een gesigneerd exemplaar van het boek) tot € 500 of meer - dan komt ze een lezing geven met voor
30 deelnemers een gratis boek. Ja okay, je kunt ook nog voor € 15 meedoen. Dan krijg je niet het boek, maar
mag je wel een keer mee-eten op één van Marieke’s burenetentjes. Leuk als je haar eens persoonlijk wilt ontmoeten!

Boek over kosten uitvaart
Het boek gaat dus ‘Laat je niet kisten door de commercie’ heten. Het onderwerp? Uitvaartkosten. Machtig interessant, ook in het licht van de discussie rondom die VVD-voorzitter Keizer en zijn macht in de uitvaartwereld.
Want zeg nou zelf - de kosten van een uitvaart, wie verdiept zich daarin? Op het moment dat een dierbare overlijdt, is het laatste waar je mee bezig wilt zijn het onderwerp geld. Dus ga je niet kijken naar de kosten, je ziet de
rekening vanzelf wel als ‘t voorbij is. Vorig jaar kreeg ik voor het eerst van zo dichtbij te maken met het organiseren van een uitvaart. En inderdaad - hoe prijs- en geldbewust ik ook ben -, op dat moment ga je daar gewoon
niet over nadenken. Ik vond het al raar van mezelf dat ik vóór het overlijden nadacht over de erfbelasting.

Niet per se de goedkoopste uitvaart
Marieke legt zelf wel even uit wat je van het boek mag verwachten”Ik geef in het boek voor elk aspect van
de uitvaart informatie over de mogelijkheden, alternatieven en de kosten. Ook beschrijf ik hoe de commercie
inspeelt op je gemoed en hoe je je daartegen kunt wapenen. Ook heb ik verhalen van uitvaartmedewerkers die uit
de school klappen over de werkwijze en concurrentiestrijd. Ik heb tientallen ervaringen verzameld van mensen
die vertellen over de uitvaart van hun dierbaren. Kijken ze tevreden terug, welke aspecten zouden ze met de kennis van nu anders doen? Dit boek is geen pleidooi voor de goedkoopste uitvaart. Ik wil laten zien wat er allemaal
mogelijk is, dat is zoveel meer dan veel mensen weten. Het gaat dus niet perse om de goedkoopste uitvaart, maar
om een goede eigen keus te kunnen maken, waarna je uit emotionele- en commerciële valkuilen kunt blijven.

Kisten door de commercie
De titel vind ik sterk bedacht van Marieke. Ben heel benieuwd naar de inhoud, maar weet zeker dat die heel
gedegen zal zijn. Ik ga zo die € 20,- bijdrage invullen en kan dan niet wachten tot het boek er is!
________________________________________
Anneke Ranzato-Versloot schrijft vanuit haar bedrijf GeldKennis veel over geldzaken. Anneke schrijft haar blogberichten op
persoonlijke titel. De informatie die Anneke verstrekt in haar blogberichten en/of reacties zijn niet bedoeld als persoonlijk
financieel advies. Zij kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onvolledigheden of onjuistheden.

Bron: HomeFinance.nl, blog van Anneke Ranzato, 4-5-2017, Sjaak.
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Wij vinden het heel fijn om kopij te ontvangen van u, van en over
uw vereniging! Zo ontvingen wij navolgende:
Beste secretaris van De FKB,
Onze drager Piet Tilet was onlangs 25 jaar drager bij onze mooie
club. Wellicht een leuk artikel met foto in de FKB uitgave van de
volgende keer ?
Met vriendelijke groet,
John Mol
Secretaris van de R.K. Begrafenis- en
Crematievereniging “ De Eendracht “ te Medemblik
Bedankt voor toezending van deze kopij!!

Beste Piet
Al bijna 25 jaar,
sta je voor De Eendracht klaar.
Vele malen was je in touw,
soms weleens te zwaar voor jou.
Het ging soms je lichamelijke krachten te boven,
willen dat zonder meer geloven.
Want afscheid nemen van je medemens,
kent namelijk ook zijn grens.
Ook omdat je velen ook persoonlijk kent,
en je zeer betrokken bent.
Moet je je soms wapenen tegen verdriet,
als je anderen zo bedroefd ziet.
Samen met je collega maten,
hou je elkaar ook in de gaten.
Het gevoel er samen voor te gaan,
als groep kun je immers veel aan.

Even praten na afloop van de soms zware taak,
waarbij je de scherpe kantjes kwijt raak.
Daarom is goed en fijn,
om een lid van een goed werkend team te zijn.
Jij hebt, Piet, daar een waardevol aandeel in,
en vindt geen enkele taak te min.
Je laat je nergens op voor staan,
gewoon er helemaal voor gaan.
Wij als bestuur waarderen je inzet zonder meer,
en als voorzitter vind ik het een hele eer.
Dat ik namens De Eendracht,
een kleinood heb meegebracht.
Een gouden FKB speld voor je inzet en trouw,
en natuurlijk een bloempje voor je vrouw.
Lia Bot- Hoedjes,
Voorzitter
Maart/april 2017
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Uitverkoop van een uitvaartbedrijf
De crematie-affaire die het platform ‘Follow the Money’ in de publiciteit heeft gebracht, roept indringende integriteitsvragen op.
Dit komt mede door het bijzondere karakter van de uitvaartbranche en het gegeven dat het verkochte uitvaartbedrijf eigendom was van een vereniging: de Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie. Door dat laatste
was het concern in kwestie typisch een onderdeel van de sociale economie, een sector die economische activiteiten omvat die worden uitgeoefend door ondernemingen in de rechtsvorm van coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij of vereniging. De ethiek van de sociale economie stoelt op principes als het nastreven van sociale
doelstellingen, democratische besluitvorming, solidariteit en verantwoordelijkheid, maatschappelijke inbedding,
transparantie, en aanwending van winst ten gunste van de leden of het algemeen belang.

Gemeenschappelijke wortels
De uitvaartverzekering heeft gemeenschappelijke wortels met de zorgverzekering. In de negentiende eeuw kon
een gezin financieel te gronde gaan als er opeens voor een van de leden kostbare medische zorg nodig was. Zo
ook kon het plotselinge overlijden van een jonge kostwinner, toch al rampzalig, de zorgen vergroten als er geen
geld was voor een behoorlijke begrafenis. De ziekenfondsverzekering en de uitvaartverzekering zijn er gekomen
om voor deze vergelijkbare grote financiële risico’s voor mensen met een laag inkomen een oplossing te bieden.
Aan beide liggen sterk sociale motieven ten grondslag, onder het motto: ‘draagt elkanders lasten’.

Cremeren in plaats van begraven
De reeds in 1874 opgerichte Vereeniging tot invoering der Lijkenverbranding ijverde decennialang voor de mogelijkheid in Nederland te kunnen kiezen voor crematie in plaats van begraven. Uiteindelijk slaagde dit streven
volledig en in 1974 kreeg zij, inmiddels Vereniging voor Facultatieve Crematie geheten, het predicaat ‘Koninklijk’ vanwege de belangrijke rol die zij gespeeld had bij de acceptatie van cremeren in Nederland. De vereniging
was in de twintigste eeuw aan haar leden uitvaartverzekeringen gaan aanbieden en kon als verzekerde dienst, dan
wel als betaalde dienst op grote schaal begrafenissen en crematies aanbieden, de laatste via eigen crematoria.

Over naar een bv
De uitvaartdienstverlening heeft de afgelopen decennia een grote vlucht genomen. De wensen van mensen diversifieerden en de technologie innoveerde. De ‘Facultatieve’ bouwde crematoria, nam begraafplaatsen in beheer,
maar ging zich ook toeleggen op crematietechnologie ten behoeve van andere dienstverleners. In 1990 werd besloten de bedrijfsactiviteiten onder te brengen in een bv waarvan de Vereniging alle aandelen behield. Het bedrijf
deed het goed, zowel wat betreft de ontwikkeling van producten, als wat betreft dienstverlening.
De directeuren van de bv kregen vorstelijk betaald, maar er kwam een moment dat dat niet langer genoeg voor
hen was. Zij wilden de totale zeggenschap over het bedrijf en wilden het losmaken van het sociale concern waarvan het deel uitmaakte. Zij namen daarmee afstand van hun kerntaak: dienstbaar zijn aan de sociale opdracht die
de Vereniging voor haar leden en de maatschappij vervulde.

Deal past niet in de sociale economie
Het is onbegrijpelijk dat het bestuur van de Vereniging het streven van de directeuren om het bedrijf aan de
Vereniging te onttrekken, niet onmiddellijk heeft geblokkeerd, en – zo zeggen bestuursleden nu - juist heeft
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aangewakkerd. Het bestuur heeft zich laten leiden door zijn adviseur die tevens directeur van het bedrijf van de
Vereniging was, en diens belang. De democratische legitimatie moest komen van een ledenraad bestaande uit
slechts vijf personen. Nadat het bedrijf voor een fancy price in handen van de directeuren was gekomen, is ook
het resterende vermogen nagenoeg geheel onttrokken aan de invloed van de Vereniging. Dat is overgedragen aan
een goede-doelenstichting die sindsdien door enkele bij de transactie betrokkenen wordt bestuurd.
In korte tijd is de bijna 150 jaar oude eerbiedwaardige Koninklijke Vereniging, groot geworden door de guldens
en kwartjes die vele tienduizenden in de loop der tijd hebben bijgedragen, financieel en economisch onttakeld
door toedoen van een kleine groep. Persoonlijk winststreven van enkelen kwam in de plaats van winststreven ten
gunste van de collectiviteit. Dat past niet in de sociale economie.

Lessen te leren
Uit de zaak van de Facultatieve zijn ook voor de zorgverzekering en de gezondheidszorg lessen (ten overvloede)
te leren. Mensen aan wie binnen deze sectoren functies en macht zijn toebedeeld, mogen nooit uit het oog verliezen dat de macht hun is gegeven met het oog op de maatschappelijke doelstellingen van de instellingen die zij
dienen. Eigen belangen moeten daaraan ondergeschikt zijn. Integer handelen van bestuurders en toezichthouders
begint met het volste besef van dit uitgangspunt. Zij moeten elkaar daarop voortdurend aanspreken.

Geert Jan Hamilton is oud-voorzitter van de Association
Internationale de la Mutualité (AIM) en griffier van de Eerste
Kamer der Staten-Generaal. Hij schrijft deze column op persoonlijke titel.

Geert Jan Hamilton
Bron: Zorgvisie, 1-5-2017, Sjaak.
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Waar vind ik troost?
Bemoediging bij verdriet: dat is volgens Van Dale de officiële betekenis van het woord troost. Een
tamelijk summiere betekenis, als u bedenkt hoeveel manieren van troost er zijn. Troost na het overlijden van een dierbare – daar gaat dit artikel over.
Troost vindt u soms
op de meest onverwachte momenten.
Ja, vaak is het de
arm die iemand om
u heenslaat. Maar
ook het zonlicht dat
zacht gefilterd door
de bomen valt, kan
voelen als troost.
Of het ontvangen
van een mooie
brief. De buurvrouw die onverwacht met een
schaal lasagne op de stoep staat. En dan zijn er natuurlijk boeken en films, therapeuten en rituelen, workshops en
monumenten – kortom, te veel om op te noemen.

Uitvaart als troost
De uitvaart is een dag vol verdriet, maar tegelijkertijd kan het ook een heel troostende dag zijn. Zeker een
persoonlijke uitvaart, een uitvaart die recht doet aan de overledene, kan in die zin veel bijdragen. Veel mensen
zeggen na afloop van zo’n uitvaart dat het een heel emotionele maar ook heel warme en troostende dag was. Juist
vanwege de troost die het kan geven, is het zo belangrijk dat u de ruimte neemt om de uitvaart van uw dierbare
persoonlijk vorm te geven.

Foto’s of film
Omdat de uitvaart zo’n emotionele dag is, kiezen steeds meer mensen ervoor een fotograaf in te huren of filmopnamen te laten maken. Een mooi fotoalbum of een film kan veel troost bieden, ook al bent u er misschien pas
maanden of zelfs jaren later aan toe om ernaar te kijken.

De mensen om u heen
Zeker in de eerste weken na het overlijden van een dierbare is iedereen zich nog zeer bewust van het verdriet en
dan zijn er vaak genoeg familieleden en vrienden die op welke manier dan ook troost bieden. Maar juist als de
eerste schok achter de rug is en iedereen het leven weer heeft opgepakt, heeft u misschien vaker behoefte aan
even een arm om u heen. Schroom dan ook niet om dat te delen met de mensen die het dichtst bij u staan: zij
zullen daar heus begrip voor hebben en er voor u willen zijn.
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Overigens is het zo dat er soms mensen zijn die ineens wegblijven, die het verdriet van de nabestaande niet aankunnen. Dat is een pijnlijke ervaring, maar probeer daar in elk geval niet te veel energie aan te besteden: rouwen
is zo al zwaar genoeg.

Herdenkingsbijeenkomsten
Sommige uitvaartondernemers organiseren jaarlijkse of halfjaarlijkse herdenkingsbijeenkomsten. Tijdens zulke
bijeenkomsten komen families en andere dierbaren van verschillende overledenen bij elkaar om hun overledenen te herdenken. Dat doen ze dan bijvoorbeeld met kaarsen, met muziek, met foto’s, met korte toespraken, met
anekdotes of met bloemen. Veel nabestaanden ervaren zo’n bijeenkomst als heel troostend, omdat er weer even
aandacht is voor de overledene.

Coaching en therapie
Het verlies van een dierbare heeft een enorme impact. Als u het gevoel heeft dat het verdriet zo allesomvattend is
dat u erin dreigt te stikken, is het raadplegen van een coach of therapeut het overwegen waard. Zo iemand helpt
u het verdriet weer enigszins behapbaar te maken, zodat u langzaamaan weer wat grip op uw leven krijgt. Op de
website Rouw.nl vindt u links naar praktijken die rouwtherapie aanbieden.

Rouwkalender
Een andere vorm van troost biedt de rouwkalender van rouwpsycholoog Leoniek van der Maarel. De rouwkalender bevat 390 velletjes met spreuken, muziek- en boektitels, tips en websiteadressen. De kalender is bedoeld om
rouwenden een steuntje in de rug te geven.

Herinneringenboek
Wat ook troost kan bieden, is een boek vol herinneringen aan de overledene. Om zo’n boek te maken, kunt u – of
iemand die dicht bij u staat – familie, vrienden en (oud-)collega’s vragen iets te schrijven over de overledene.
Leuke anekdotes, mooie herinneringen, oude foto’s, dingen die u misschien niet eens wist of misschien al was
vergeten – door al die verhalen en foto’s in een herinneringenboek te verzamelen, creëert u een boek vol troost.

Bankje voor een geliefde
U ziet ze steeds vaker: de bankjes in de natuur met een klein gedenkplaatje. Het zijn herinneringenbankjes en ze
worden geplaatst ter nagedachtenis aan een dierbare. De een kiest ervoor dat bankje daar te laten plaatsen waar
de overledene graag kwam, maar er zijn ook mensen die het bankje juist op een plek laten neerzetten die henzelf
troost biedt. Bij een bosvennetje, bij een weiland, onder een mooie kastanje, in de duinen – plekken waar u even
alleen kunt zijn en in stilte kunt mijmeren. Op herinneringsbankje.nl vindt u meer informatie.

Gedenkplaats Fort Nigtevegt
Op Gedenkplaats Fort Nigtevegt (tussen Utrecht en Amsterdam) heeft u verschillende mogelijkheden om stil te
staan bij uw dierbare. Simpelweg een kaarsje branden, een kleinschalige herdenkingsbijeenkomst in besloten
kring houden, een creatieve workshop volgen of as verstrooien – het fort en zijn medewerkers staan geheel en al
in dienst van ieders eigen wijze van herdenken. Gelegen middenin de natuur is het een bijzondere plek vol troost.
Bron: Mariska Tjoelker | 11-05-2017
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Ook al is de mens
nog zo geleerd, hoe
iemand zijn neus kan
snuiten op een andere
manier dan hijzelf is
voor hem een
volkomen raadsel.

(Ivan S. Toergenjev)
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een levende vereniging
rondom de dood

hollander@planet.nl

MEER SAMEN — SAMEN MEER
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Bel gerust voor informatie
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