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FKB
een levende vereniging
rondom de dood

Wij laten een jaar achter ons.
Wij laten het achter
met zijn vele dagen
met zijn arbeid
en met zijn zorgen
met zijn ontgoochelingen
en met zijn bitterheden.
Met de plannen die wij hadden
en waarvan misschien niets,
of niet alles geworden is.
Wij laten het achter met onze schuld,
met ons tekortschieten
met alles wat we van dit jaar gemaakt hebben.
Maar,
dit jaar is niet uitgewist
en vergaan,
doordat wij er afscheid van nemen.
We moeten eigenlijk zeggen,
dat het voorbije jaar
het blijvende jaar is.
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De jaren die wij geleefd hebben
zijn ónze jaren.
Of de jaren die wij tegemoet gaan
ook ónze jaren zullen zijn
dat weet God alleen – dat weten wij niet.
Ons behoort het verleden
en wij kunnen hopen en wensen
dat God ons nog veel toekomst
in dit leven zal schenken,
dat het Zijne daardoor het onze wordt,
dat het blijft
terwijl het schijnt voorbij te gaan.
K. Rahner (uit: Recht uit het hart)

Afscheid in dankbaarheid
Voor de laatste keer heb ik de door Sjaak en Afke den Hollander aangeleverde kopij voor de FKB-nieuwsbrieven
mogen lezen en waar nodig corrigeren. Voor mij is dat op een goed moment, zo aan het eind van een jaar. Je sluit
iets en daarmee een periode af waarin je – zoals in mijn geval - hebt mogen meewerken aan de totstandkoming
van de maandelijkse nieuwsbrief. Een nieuwsbrief, waarin zakelijk- en beschouwelijke dingen elkaar afwisselen,
zo ook in deze editie. Beide – zakelijk en beschouwelijk – moeten aan de orde komen, omdat ze een belangrijke
rol spelen. Zowel binnen het uitvaartwezen (commerciële- en verenigingsactiviteiten) zelf, als binnen de gezinnen die getroffen zijn of worden door het fenomeen van de dood. Je moet zakelijk, deskundig en gevoelig zijn
om mensen in rouw op een voor hen juiste manier te kunnen bijstaan. Dat is lang niet iedereen gegeven en daarom mijn waardering voor al die mensen die in de uitvaartbranche werkzaam zijn. Speciaal de verenigingen met
hun vele vrijwilligers. In dankbaarheid zie ik terug op mijn “FKB-periode”, waarvan ik nu afscheid neem. Het ga
u, zowel privé als binnen uw vereniging, goed.
Ik wens u allen een gezellige jaarwisseling en een hoopvol 2018 toe!
Met dank en groet,
Lambert Zandman.

Namens FKB-bestuur en verenigingen danken wij Lambert voor zijn inzet ook in deze. Het was fijn te kunnen
vertrouwen op het goed en heel accuraat doornemen van de teksten zodat voorkomen werd dat er typefouten,
maar ook wat opmaakfouten en dergelijke, in de nieuwsbrief terecht zouden komen.
Natuurlijk, zou het fijn zijn als zich iemand meld die maandelijks de kopij wil doorlezen alvorens die naar de
opmaak gaat!
Lambert, heel hartelijk bedankt, wij wensen jou alle goeds!
Namens FKB, Sjaak den Hollander.

Digitale nieuwsbrief

31-12-2017

Pagina 2

Nieuwsbrief FKB

Een hectische maand……nu op naar het nieuwe jaar …..
Altijd druk, maar ook leuk die decembermaand. Naast natuurlijk
de vele kerstactiviteiten vanuit het Leger des Heils deze keer ook
wat hectiek rondom de Wensauto’s. En daarnaast werd ik ook nog
“beetje” ziek en kon niet optimaal functioneren. Lastig!
Maar goed, toch op veel fronten, binnen en buiten en aan heel
wisselend publiek onze kerstmuziek mogen brengen. Een concert
waarbij 2 professionele sopranen, jonge dames, met ons meededen, het was prachtig! Maar ook gewoon buiten bij de “omloop”
van een instelling voor meervoudig gehandicapten die langs
kersttaferelen liepen en dus ook bij ons langs kwamen. Heel ander
publiek, maar zeker even dankbaar publiek.
Ook fijn het persmoment bij de officiële start van de Wensauto’s
in onze Gemeente. Hierbij gaven twee wethouders en een gedeputeerde acte de présence. Fijn dat ook in dit project het mogelijk
bleek om gewoon met alleen vrijwilligers dit geheel van de grond
te krijgen. Een grote inspanning, maar voldoening gevend!
De 2e kerstdag was het rustiger , met een vrijwel lege agenda.
Ook volgende week is dat nog zo. Maar, mede doordat ik ziek was
heeft het “binnenwerk” zich wel heel erg opgehoopt. Ach, dat zal
dan wel weer langzaam bij gaan komen. Rustig aan het nieuwe
jaar in.
Mijn gedachtekronkel?
Ik zie in gedachten de bestuurders van verenigingen, waarbij er
ook relatieve rust zal zijn, minder of geen beslommeringen vanuit
de vereniging, waardoor ze aandacht kunnen geven aan familie,
aan de mensen waar hun harten naar uit gaan.
Ik wens u allen en hen die u lief zijn een fijne jaarwisseling en een
zinvol nieuw jaar!
Meer samen, samen meer!
(J.J. den Hollander – Voorzitter FKB – Illikhoven, 27 december
2017).
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Begraven mag niet alleen voor de rijken zijn: Tynaarlo
komt terug op eerdere afspraken

De grafrechten in Tynaarlo zijn te hard gestegen. De gemeenteraad komt nu terug op het eerdere beleid om de
kosten van begraafplaatsen door te berekenen aan nabestaanden.
Dit bleek dinsdag tijdens de gemeenteraadsvergadering. De raadsleden willen zich opnieuw bezinnen op vraagstukken over het begraven en haalden een notitie van CDA-wethouder Henk Lammers van de agenda. Hij gaat
nu een nieuw discussie-stuk schrijven.

Steeds meer crematies
De kosten van een graf zijn in Tynaarlo een heikel onderwerp. De gemeente heeft vijf begraafplaatsen met ruim
16.000 graven. De grafrechten zijn de afgelopen acht jaar fors gestegen. Oorzaak is een raadsbesluit uit 2009, dat
grafrechten kostendekkend moeten zijn. Nu steeds meer mensen zich laten cremeren, kan het niet zo zijn dat hun
nabestaanden moeten meebetalen aan de kosten van begraafplaatsen, was destijds de gedachte.

Familiegraf wordt erg prijzig
Inmiddels kan de gemeente zo’n 90 procent van de kosten van begraafplaatsen uit grafrechten financieren. De
verwachting is dat de kosten bij ongewijzigd beleid nog verder omhoog gaan, als tenminste de trend zich doorzet
dat steeds meer mensen zich laten cremeren.
Het nieuwe beleid leverde nabestaanden de afgelopen jaren onaangename verrassingen op als zij hun grafrechten
wilden verlengen. Die komen neer op 2000 euro per graf voor twintig jaar. Een familiegraf kan zo erg prijzig
worden.

Vurig pleidooi
Raadslid Jan van Heukelum (VVD) hield een vurig pleidooi om het beleid te herzien. Hij sprak van voortschrij-

Digitale nieuwsbrief

31-12-2017

Pagina 4

Nieuwsbrief FKB

dend inzicht. ,,We moeten dit met meer nuance benaderen. Er zijn veel andere voorzieningen waarvoor de heffingen ook niet kostendekkend zijn.’’ Bovendien is het onduidelijk welke kosten voor groenonderhoud de gemeente
precies in de grafrechten kan doorberekenen, omdat het deels ook om openbaar groen gaat. Tenslotte is er de
vraag wat mensen met een koopgraf aan het onderhoud moeten bijdragen.

Natuurbegraafplaats
D66 en GroenLinks willen nog een natuurbegraafplaats in Tynaarlo realiseren. Achtergrond is dat veel mensen
uit Tynaarlo een graf kiezen op begraafplaats Hillig Meer in buurgemeente Aa en Hunze. Volgens beide fracties
is er genoeg vraag om ook in Tynaarlo zo’n begraafplaats te realiseren.
Bron: Dagblad van het Noorden, 19-12-2017, Sjaak.

Augustijnen dragen Eindhovense Paterskerk en klooster
over aan nieuwe eigenaar
De sleutels van de Paterskerk en het klooster Mariënhage zijn donderdag 21 december officieel overgedragen aan de nieuwe eigenaar coöperatie DELA.
De restauratie start op korte termijn. Als in 2019
alles klaar is dan heeft het stadshart van Eindhoven
een eigentijdse plek voor ontmoeting, verbinding en
verdieping.

Lange weg
Meer dan 125 jaar woonden en werkten er Augustijnen op Mariënhage. De laatsten verhuisden dit
voorjaar naar het woon- en zorgcomplex De Archipel in de Eindhovense wijk Gestel. Door hun hoge leeftijd was Mariënhage niet langer een geschikte plek om te
wonen. De behoefte aan zorg nam toe. Bovendien was een deel van de gebouwen aan restauratie toe. Voormalig
vicaris provinciaal van de Augustijnen Louis Mulder: “Ongeveer vier jaar geleden zijn wij samen met de gemeente opzoek gegaan naar een herbestemming voor Mariënhage. Het was een lange weg waarin de gemeente,
provincie en de nieuwe eigenaar DELA elkaar vonden. We overwonnen heel wat struikelblokken omdat we
allemaal hetzelfde doel hadden: een mooie toekomst voor Mariënhage. De overdracht van de sleutels is voor ons
het sluitstuk,” aldus Louis Mulder. Samen met Pierre Stikkelbroeck, de nieuwe provinciaal van de Augustijnen,
overhandigde hij de sleutels aan Edzo Doeve, algemeen directeur DELA.

Eigentijdse ceremonies
DELA gaat de Paterskerk, het voormalige Augustinianum en de Studentenkapel restaureren. Er komen twee
ceremoniehuizen, een hotel en restaurant. De tuin wordt toegankelijk en is via een bruggetje over de Dommel
ook bereikbaar vanaf de kant van het NRE-terrein. De gemeente geeft de Kanaalstraat een nieuw gezicht. Edzo
Doeve: “Wij zien de herontwikkeling van Mariënhage als een geweldige kans om het hart van de stedelijke samenleving van Eindhoven te verrijken met een betekenisvolle plaats voor eigentijdse ceremonies die hun wortels
hebben in tradities. Het past bij DELA om anderen de ruimte te bieden hun verhaal te vertellen en te delen. We
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bouwen aan de toekomst van Mariënhage met respect voor het verleden.”

Afspraken
In de afspraken die DELA met de Augustijnen maakte is ook opgenomen dat er jaarlijks een Augustijnendag
plaatsvindt op of rond de geboortedag van Augustinus. De eerste was ruim een maand geleden op 10 november.
Een andere afspraak is dat het kerkhof in de binnentuin van het klooster blijft. Augustijnen die komen te overlijden kunnen terug naar Mariënhage om daar begraven te worden.
De bouwactiviteiten starten op korte termijn. De buurt, pers en andere geïnteresseerden ontvangen in februari
2018 een uitnodiging om de uitwerking van de eerder gepresenteerde plannen te komen bekijken.
Bron: Persbericht, 21-12-2017, Sjaak.

Piëteitsvol afscheid met Diedel Wessels Veendam/Winschoten

Tekst Hans van Noort

Praten over de dood, uitvaart, begrafenis of crematie is voor velen een lastig onderwerp. Vreemd eigenlijk, want
de dood hoort bij het leven en het leven bij de dood. Het is de enige zekerheid die we bij onze geboorte meekrijgen! Toch schuiven we het liever weg alsof het iets voor later is. In verleden tijden hoorde de rituelen rondom
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de dood en de ter aarde bestelling tot de taken van de buren en dorpsgenoten, het zogenaamde noaberschap. In
elk zichzelf respecterend dorp of plaats was wel een uitvaartvereniging, zo ook in Oost Groningen. Door allerlei
fusies van dit soort verenigingen en die van Uitvaartondernemingen Wessels is in de loop der tijden de Onderlinge Uitvaartvereniging Veendam-Winschoten en Omstreken ontstaan. Het is nog steeds een vereniging (± 17.000
leden) met een eigen (dochter)bedrijf Diedel Wessels Uitvaartverzorging.
Sinds maart van dit jaar is Akke Gerben Vrijmoeth er directeur. Hij is 55 jaar en heeft zijn sporen verdiend in de
verzekeringswereld en als ondernemer in de makelaarsbranche en rederij. Het bestuur van de OUVW (Onderlinge Uitvaartvereniging Veendam – Winschoten en Omstreken U.A.) heeft hem aangesteld. Met hem zijn we in
gesprek.

In de provincie Groningen zijn nog een kleine 80 van zulk soort verenigingen. Ze hebben allemaal een bestuur
die in de meeste gevallen deze taak als nevenfunctie erbij doet. De OUVW heeft gezien de ontwikkelingen in de
markt ervoor gekozen een professionele directeur te benoemen. Niet een directeur die boven zijn mensen staat,
neen, iemand die ook alle takken van sport binnen het bedrijf en vereniging wil uitvoeren. Hij wil weten wat er
gebeurt én hoe. Hij is er voor de leden én de andere klanten. Je hoeft géén lid van de vereniging te zijn om door
Diedel Wessels geholpen te worden!

Ja, dat helpen, hoe gaat dat in zijn werk.
Op kantoor is 24 uur per dag en 7 dagen per week een deskundige uitvaartleider bereikbaar en beschikbaar. Dit
eerste contact is van essentieel belang. De nabestaanden worden gerustgesteld en er wordt medeleven betuigd.
Dan worden de medewerkers opgeroepen die de familie helpen bij de verzorging van de overledene. Vaak zijn de
laatste verzorgers binnen één uur ter plekke,” aldus Vrijmoeth. “De uitvaartleider heeft de regie over alles wat er
moet gebeuren vanaf het overlijden tot en met de uitvaart. Hij staat de familie bij, is maatschappelijk betrokken,
deskundig, kent de lokale tradities/etiquette en bespreekt op respectvolle wijze alle wensen. Aan de orde komen
zaken als soort kist, manier van opbaren op bed of in de kist of op draagplank of wade, thuis of in een rouwcentrum, afhandeling van het overlijden bij de gemeente – acte van overlijden -, wensen t.a.v. begrafenis of crematie, eventueel ontwerp, tekst en drukken van de kaarten, kerkdienst of anderszins, muziek, sprekers, vervoer,
gemeentelijke of kerkelijke begraafplaats of een natuurbegraafplaats. Ook worden, hoe zakelijk ook, de kosten
doorgenomen, zodat de nabestaanden later niet verrast worden door de rekening.”
Transparantie staat hoog in het vaandel bij Diedel Wessels. “Kortom hij ontzorgt de nabestaanden en regelt indien gewenst alles rondom overlijden, begrafenis of crematie. (In Oost Groningen ligt het aantal begrafenissen :
crematie = 35 : 65%) Er kan tegenwoordig veel, mits binnen wettelijke kaders.” Uiteraard kan zoiets niet binnen
Digitale nieuwsbrief

31-12-2017

Pagina 7

Nieuwsbrief FKB

één gesprek. De uitvaartleider komt verschillende
keren langs om het afscheid op waardige wijze
voor te bereiden én uit
te voeren. Ligt de overledene opgebaard in het
rouwcentrum dan kunnen
de nabestaanden een
sleutelcode krijgen waarmee zij op ieder gewenst
moment nog even bij hun
dierbare kunnen zijn. Op
deze manier wordt het
afscheid en verdriet wat
dragelijker en vindt men
troost, hetgeen het rouwproces ten goede komt. De gemeente of kerkelijke instantie zorgt voor het delven van het
graf. “Onze eigen dragers, 6 man, zijn voornamelijk gepensioneerden, die een passie hebben voor dit werk. Met
regelmaat wordt er getraind op het dragen en de bijbehorende ceremonie.” Het laatste wat de nabestaanden zien
zijn de dragers, die de kist dragen. Daar moeten ze een goed gevoel van overhouden. Wij zijn best trots op onze
dragers,” aldus Akke. Soms wordt er een beroep gedaan op Diedel Wessels of de OUVW door de gemeente. Dit
gebeurt in situaties als er geen nabestaanden zijn of de overledene/familie geen geld heeft voor een begrafenis of
crematie. Ook dan zorgt de uitvaartonderneming altijd voor een respectvol laatste moment. “Gelukkig komt dit
niet zo vaak voor,” aldus Vrijmoeth.

Welke bijzondere uitvaarten liggen u nog vers in het geheugen?
“Uitvaarten op locatie, bijvoorbeeld in een boerenschuur, spreken natuurlijk wel tot de verbeelding. Een laatste
rit met een lijkkoets al eveneens. Maar ook die aan de oever van het meer bij de Borgerswoldhoeve. En wat te
denken van een rouwbus? Dat is een omgebouwde OV-bus met middenin plek voor de kist en daar rondom zitjes
voor de nabestaanden. Ook is er een barretje aanwezig voor de nodige drankjes!”
Over de kisten hebben we nog niet zoveel verteld. Die zijn er in allerlei maten en uitvoeringen van “gewoon”
vurenhout tot schitterend ingelegd en met prachtige versiersels, waarvan de prijs wel oploopt tot € 15.000,! Voor
de gewone sterveling dus géén optie. Sinds november is Diedel Wessels depothouder kisten. En… keus genoeg.
In de loods aan de J.D. van der Veenstraat 9a in Winschoten, waar ook het kantoor is gehuisvest, staan tientallen
exemplaren.
Bij de invulling van het persoonlijk afscheid hoort ook de eventuele asbestemming. Hiervoor zijn verschillende
mogelijkheden, zoals verstrooien, in urn bewaren en gedenksieraden. De uitvaartleider adviseert in deze en kan
voor de realisatie zorgdragen.
Diedel Wessels heeft het Keurmerk Uitvaartzorg bemachtigd. Dit hebben ze verdiend door te voldoen aan de
kwaliteitseisen van de stichting met dezelfde naam. Het zijn o.a. betrouwbaarheid, deskundigheid en transparantie.
Bij de nazorg wordt het verenigingslid of klant verzocht mee te doen aan het klanttevredenheidsonderzoek. Vrijmoeth: “We scoren met een gemiddelde 9 erg goed. Daar zijn we als team best trots op.”
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Trends
“We zien een langzame opkomst van bijzondere uitvaarten en het voor een deel zelf verzorgen van de uitvaart.
Als vereniging constateren we een vermindering van het aantal leden. Het zijn veranderingen die het gevolg zijn
van de maatschappelijke ontwikkelingen!” Wie denkt dat de uitvaartbranche een en al treurnis is, heeft het mis.
Na de plechtigheid waar alles een serieuze zaak is moet er ook ruimte zijn voor minder ernstige zaken. Gelukkig
wordt er veel gelachen tijdens het samenzijn van het personeel. En dat moet ook!

Meer info:
•
•
•

www.diedel-wessels.nl
info@diedel-wessels.nl
0597-415353 (dag en nacht bereikbaar)
Bron: parkstadveendam.nl, 15-12-2017, Sjaak.

Nieuwe column Mariska Overman-Bruntink: Geen sinecure
Onlangs ontmoette ik Karin. Karin is tweeëndertig en gaat
dood. Preciezer gezegd, want dood gaan we allemaal: ze
heeft kanker met uitzaaiingen en weet dat ze niet ontzettend
lang meer zal leven. En niemand weet exact hoe lang ‘niet
ontzettend lang’ is, maar ze zal niet oud worden. Karin is
de spiegel van ons aller toekomst, en op een dag zullen we
allen zelf Karin zijn.
Ik heb met haar gesproken, en onmiddellijk merkte ik
(weer) hoe moeilijk praten met iemand die dood gaat kan
zijn. Zelfs als je je professioneel met het onderwerp bezighoudt, blijkt het niet eenvoudig. Ik betrapte mezelf
erop dat ik me bijna bij elke zin bewust was van de impact: was ik te direct? Te nieuwsgierig? Of wek ik de
indruk medelijden te hebben en wil ze dat niet? Of straal ik onbewust opluchting uit: zij gaat, ik niet? Al is die
gedachte onzinnig, want niets garandeert dat ik langer leef dan zij, de dood wacht niet op diagnoses om toe te
slaan.
Allerlei gedachten die ik had, kwamen ineens op een weegschaal terecht. En alles lijkt ineens tegelijkertijd zo
triviaal en zo belangrijk. En belachelijk. Alle ervaringen die ik deel, voelen onzinnig. Want wat is nog erg in het
licht van de dood? Niets toch? Alles wat in mijn leven op dit moment rampzalig is, valt weg in dat licht. Dus
spreek ik die gedachten niet uit. Of wel, en voel ik me daarna belachelijk of zeurderig.
Ik weet niet wat Karin achteraf dacht over onze ontmoeting. Ik heb het niet gevraagd, want ook dat voelde weer
overdreven Of sentimenteel. Of aanstellerig. En eigenlijk maakt het niet uit. Wat ik wil zeggen met dit blog is dat
het gewoonweg ingewikkeld is. Het ongemak dat ik voelde, dat waarschijnlijk veel mensen voelen, is er, en dat
zal niet zomaar verdwijnen. Maar ik voel me liever ongemakkelijk dan dat ik het uit de weg ga. Ik twijfel liever
over wat ik zeg dan dat ik zonder twijfel alle Karins ga ontwijken.
Praten met iemand die dood gaat. Het is geen sinecure, er is geen recept voor, maar het is zó belangrijk. Want
ondanks alle onzekerheid die ik erbij ervaar, ervaar ik ook contact en menselijkheid. En dat is waardevol. Voor
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Karin, hoop ik, voor mij. Meer kunnen we niet voor elkaar betekenen, toch?
P.S: er is een vrij simpele oplossing voor al die gedachten en twijfels in dit soort ontmoetingen (die ook geldt
voor praten met iemand die rouwt): benoem het. Beter zeggen dat je niet weet wat je moet zeggen, dan het niet
zeggen.

Afscheid van de dorpsuitvaart
Begrafenis

Uitvaartverenigingen zijn belangrijk in dorpen in de noordoostelijke provincies. Maar ze lijken hun beste tijd
te hebben gehad.
De ledenvergadering van de Groningse
Federatie voor Uitvaartverenigingen
is nog niet begonnen als een van de
bestuurders om hulp vraagt. „We zoeken
wat sterke mannen”, vraagt hij op het
podium van café Balk in Zuidhorn. Buiten heeft iemand zijn auto in het zand
vastgereden – wie kan er duwen? Een
handjevol mannen staat voorzichtig op.
Onder de leden klinkt gelach. „Sterke
mannen? Die zijn hier niet, hoor”, roept
iemand.
De zaal zit deze avond stampvol met
zo’n honderd oudere mannen en vrouZes dragers van Begrafenisvereniging Winsum-Obergum op de
wen. Op de tafels koffie en cake. Het is
begraafplaats in Obergum. Foto Kees van de Veen
een deel van de bestuursleden van de
ongeveer 75 lokale uitvaartverenigingen die de provincie Groningen telt. Hun organisaties – die tot doel hebben
leden een goedkope uitvaart te geven – dreigen uit te sterven. Vooral door gebrek aan jonge aanwas, zowel van
leden als bestuursleden.
Buiten Drenthe, Friesland, Groningen en Overijssel hebben uitvaartverenigingen nauwelijks bekendheid. In de
vier noordoostelijke provincies maken ze van oudsher een belangrijk deel uit van de kleinere gemeenschappen.
Friesland kent er meer dan tweehonderd, Limburg zeven. Eén van de grootste verenigingen, in Zuidoost-Drenthe, telt 17.000 leden, een dorp als Roden (17.000 inwoners) heeft 4.000 leden.

Noaberschap
In feite zijn het uitvaartverzekeringen avant la lettre. Ze stammen veelal uit de 19de eeuw, en zorgen er van oudsher voor dat dorpelingen hun uitvaart (deels) vergoed krijgen. Die hebben daar een leven lang voor betaald. De
premie is traditioneel laag; zelden meer dan twee à drie tientjes per jaar.
Vaak vergoedt de vereniging extra diensten. Zo beschikken sommige clubs over een eigen ruimte om leden op
te baren, een lijkwagen, dragers of koffietafelvrijwilligers. De eigen uitvaartbegeleider is door de komst van
complexe (hygiënische) regelgeving en noodzakelijke diploma’s in de loop der tijd vrijwel volledig verdwenen
en vervangen door commerciële uitvaartondernemers.
De verenigingen, die de officiële status hebben van immaterieel cultureel erfgoed, worden vaak gezien als hét
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product van noaberschap, een term die je vooral in het oosten van het land hoort en die de ‘ongevraagde’ zorg
voor buurtgenoten behelst. Wie overlijdt, kan voor een waardige uitvaart rekenen op buren en de rest van het
dorp. De uitvaartvereniging dekt de kosten.
Die instelling dreigt nu ten onder te gaan, hoewel ze van oudsher vaak de grootste vereniging in een dorp is en
meerdere tonnen in kas heeft. Een handvol is al overgenomen door een commercieel bedrijf als Yarden.
„Elk jaar daalt het ledental gemiddeld met één procent”, vertelt Henk van Wijk op de federatievergadering in
Zuidhorn. Hij onderzocht met anderen de staat van de verenigingen in Groningen. Zelf is hij actief bij de afdeling Tolbert. „Het andere grote probleem is dat de bestuursleden behoorlijk op leeftijd zijn en in veel gevallen
allemaal bijna even oud.”
Jongeren sluiten zich volgens Van Wijk niet meer zomaar aan bij een begrafenisvereniging. „De verbondenheid
is vaak een stuk minder, ze verhuizen makkelijker. Bovendien zien ze het nut niet: je krijgt maar een deel van
de uitvaart vergoed, vaak tussen de 600 en 1.000 euro. Maar een hele uitvaart kost tegenwoordig 4.000 tot 5.000
euro.” Dan kun je je beter direct aanmelden bij een commerciële verzekeraar die alles vergoedt, is het idee.

Regels en controle
Lucas Meijs, hoogleraar strategische filantropie en vrijwilligerswerk aan de Erasmus Universiteit Rotterdam,
geeft direct toe niet van het bestaan van uitvaartverenigingen te weten. Maar dat ze het moeilijk hebben, verbaast
hem niet. „Over het algemeen gaat het goed met het vrijwilligerswerk in Nederland, maar besturen voelen wel
steeds vaker pijn.”
Dat heeft verschillende redenen: het werk vergt tijd en vereist door strenge (financiële) regels steeds meer expertise. „Maar ook: soms zijn verenigingen in de huidige tijd gewoon voorbij. Wandelsportverenigingen en schaakverenigingen vallen massaal om. Die worden bijvoorbeeld een appgroep.”
Valt het tij nog te keren? Jezelf ombouwen tot dorpsuitvaartverzekeraar met hogere uitkeringen is een optie,
maar daar gelden ingewikkelde regels en zware eisen voor. Fuseren of samenwerken komt ook voor, zoals bij de
grote vereniging in Zuidoost-Drenthe, maar vaak ligt dat vanwege de dorpsidentiteit gevoelig.
Van Wijk put hoop uit het feit dat de verenigingen geen commercieel doel hebben. „Dat aspect wordt tot nu toe
nauwelijks over het voetlicht gebracht.” Het kan mensen aanspreken, denkt hij, vooral nu uitvaartondernemingen
onder vuur liggen. Yarden, zo meldde de Volkskrant enkele maanden geleden, laat nabestaanden soms duizenden
euro’s te veel betalen.
En als het gemeenschappelijk uitvaartwezen uitsterft? Dan is dat zo, stellen de bestuurders op de federatievergadering in Zuidhorn vast. Maar jammer zou het wel zijn. De meesten hebben zich ooit weloverwogen aangemeld,
op zoek naar inhoudelijk gemeenschapswerk. Hanny Cazemier-Renkema van uitvaartvereniging De Laatste Eer
Grijpskerk: „Dit is ander werk dan bij de volleybalclub.”

BESTUUR ‘HOE KOM IK AAN NIEUWE DRAGERS?’
Wat doet een bestuurslid van een uitvaartvereniging? Voor een deel is het niet anders dan elke bestuursfunctie,
vertelt Henk Bazuin, sinds 1976 secretaris van de vereniging in Hoogezand. „Je houdt de administratie bij, beantwoordt vragen en klachten, bereidt de ledenvergadering voor.” Maar er spelen ook andere onderwerpen. „Een
sportclub zal misschien denken: hoe kom ik aan mensen in de kantine? Hier is het: hoe kom ik aan dragers?”
Ook zijn er de vragen uit de gemeenschap. „Mensen vragen bijvoorbeeld: mag dat wel, een borrel schenken na
afloop van een begrafenis?”
Bron: NRC, overgenomen na toestemming 18-12, Sjaak.
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Nuvema
Al sinds 1949 een
betrouwbare partner in
uitvaartverzekeringen
Nuvema is al sinds 1949 actief in
uitvaartverzekeringen. Inderdaad:
alleen in uitvaartverzekeringen. De
verzorging van de uitvaart zelf laten
we graag over aan specialisten:
aan uitvaartondernemers- en
verenigingen, zoals u.
Wij vinden het belangrijk om
onze verzekerden een goede
uitvaartverzekering aan te bieden.
Gebaseerd op uw diensten en
prijzen. Inmiddels gingen al ruim
300 uitvaartverzorgers u voor.
Contact
Bent u benieuwd naar wat wij voor
u kunnen betekenen? Belt u mij
dan op 06 - 50 64 78 60. of e-mail
naar kobus.mulder@nuvema.nl.
Ik vertel u graag meer!
Hoofd accountmanagement Kobus Mulder

Kobus Mulder
Hoofd accountmanagement

Nuvema uitvaartverzekeraar. Thuis in de uitvaartbranche.

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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Samenstelling Algemeen
Bestuur FKB per 20-05-2017

FKB

Voorzitter:
Sjaak den Hollander, Illikhoven 14-A,
6116 AL Illikhoven.
Tel.: 046 - 4810205
Faxnummer: 046 - 4810633

een levende vereniging
rondom de dood

jjdenhollander@planet.nl

MEER SAMEN — SAMEN MEER

Secretariaat:

Bel gerust voor informatie

mw. G.W. Nijland-Wevers
Tel.: 0546 - 577981
secretaris@f-k-b.nl

Wij maken u met plezier verder wegwijs
in de FKB en uitvaartland!

Penningmeester:

Regio Noord/Oost:

Koos Clemens, Anke Servaesstraat 13,
2162 KR Lisse		
Tel.: 0252 - 421284

(Groningen/Friesland/Drente/Overijssel/
Gelderland/Flevoland)

penningmeester@f-k-b.nl

Wilma Nijland

Tel.: 0546 - 577981

Harry Koopman

Tel.: 0546 - 441266

Webmaster:
Johnny Gunnewijk, Meidoornstraat 8,
9501 VZ Stadskanaal		
Tel.: 0599 - 612027
Gunnewijk@gmail.com

Regio West:
(Noord-Holland/Zuid-Holland/Utrecht/Zeeland)

Bestuurslid:
Harry Koopman, Kapittelhuisstraat 55,
7665 BC Albergen		
Tel.: 0546 - 441266

Koos Clemens

Tel.: 0252 - 421284

Martin Slippens

Tel.: 0228 - 526740

hjkoopman@outlook.com
Martin Slippens, Streekweg 347,
1616 AH Hoogkarspel
Tel.: 0228 - 526740
mslippens@hetnet.nl
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