Jaargang 16, nummer 8 31 augustus 2018

Federatie voor Begrafenisinstellingen zonder winstoogmerk

Nieuwsbrief FKB

Verslag van de algemene ledenvergadering van de FKB op 26 mei
2018 in hotel Belmont in Ede.
Aanwezig: bestuursleden en oud-bestuurslid de heer Schnieders en
echtgenote
Aanwezig: Nuvema en Twenthe uitvaartverzekeringen

COLOFON
Deze Nieuwsbrief is het digitale
informatieblad van de FKB.
De FKB wil de belangen behartigen
van uitvaartverenigingen.

Info: http://www.f-k-b.nl

Aanwezig: 20 verenigingen
Met kennisgeving afwezig: oud-bestuursleden, de heren Vaalt en
Van der Wiel en 41 verenigingen
Zonder kennisgeving afwezig: zes verenigingen

1. Welkom
De voorzitter, de heer Sjaak den Hollander heet alle aanwezigen

Wilt u de Nieuwsbrief ontvangen?

van harte welkom. Na een korte algemene inleiding krijgt Eric Bou-

Aanmelden via www.f-k-b.nl

ter, medewerker van hotel Belmont de gelegenheid om informatie

Secretariaat van de FKB
mw. G.W. Nijland-Wevers
Telefoon: 0546-577981
E-mail: secretaris@f-k-b.nl
Heeft u informatie die geschikt is
voor deze Nieuwsbrief?

te geven over het hoe en waarom van “Belmont”: 50/50 re-integratie: het feit dat de vergadering hier wordt gehouden geeft iemand
weer werk bij dit hotel. Overeenkomst: Leger des Heils werkt ook
met vrijwilligers, FKB doet dat ook:

•

vrijwilligheid, onderlinge solidariteit, nabuurschap en/of geïnspireerd vanuit een christelijke visie;

•

onderlinge hulp verlenen op het gebied van de uitvaart en een

Mail die dan naar:

overledene op de meest waardige wijze, overeenkomstig zijn/

secretaris@f-k-b.nl

haar wensen, naar zijn/haar laatste rustplaats te brengen,

•

mede om te voorkomen dat de verzorging van een stoffelijk
overschot van de mens een voorwerp van winstbejag wordt.

FKB
een levende vereniging
rondom de dood

•
•

Meer samen, samen meer.
Opmerking uit de vergadering: prima dat het bestuur heeft
gekozen voor deze vergaderlocatie.

2. Mededelingen en Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken
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De voorzitter maakt melding van het 100-jarig bestaan van de RK Begrafenis- en Crematievereniging St. Ludgerus. Het jubileum wordt ook
op 26 mei, vandaag, gevierd. Vanuit de FKB is een kaart gestuurd met
een financiële bijdrage.
Vanuit de vergadering wordt ook aandacht besteed aan het niet aanwezig kunnen zijn van oud-bestuurders de heren Vaalt en Van der Wiel.

3. Notulen van de algemene ledenvergadering van 20 mei 		
2017,
De notulen zijn verspreid via de FKB-Nieuwsbrief van augustus 2017.
Er zijn geen op- of aanmerkingen over de notulen.

4. Jaarverslag van de secretaris
Het jaarverslag is samengesteld door mevrouw Nijland, zij ondersteunt
het bestuur, maar is geen bestuurslid. Bestuurslid, de heer Slippens
geeft toelichting op het jaarverslag van de secretaris. Dit jaarverslag
van secretaris wordt integraal toegevoegd aan de notulen op de laatste pagina’s. Er zijn diverse bestuursvergaderingen geweest in Hotel
de Cantharel en in hotel Belmont. Vragen vanuit de verenigingen worden
veelal direct afgehandeld. Bepaalde vragen worden meegenomen in de
regiovergaderingen. Per 31 december 2017 zijn 68 verenigingen lid van
de FKB. Het bestuur is nog wel in gesprek met een aantal verenigingen
die nadenken over het lid worden van de FKB.

•

Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat de plaats Dinxperlo
in de provincie Gelderland ligt en niet in Overijssel. Dit zal worden
aangepast in het verslag.

•

Begrafenisvereniging St. Barbara De Goorn heeft een vraag over
de WA- en ongevallenverzekering: wat is de voorkeur bij een ongeval: eerst de gemeente vragen of eerst de FKB. De FKB heeft geen
voorkeur, maar de gemeente geeft aan dat eerst andere verzekeringen moeten worden aangesproken.

•

Begrafenisvereniging De Eendracht/Medemblik: als er tijdens een
uitvaart oppas wordt geregeld, zijn deze personen dan ook via
de verzekering gedekt? De penningmeester van de FKB, de heer
Clemens geeft aan dat diegenen die door de vereniging zijn doorgegeven als verzekerden onder de verzekering vallen. Als de personen
die oppassen niet zijn doorgegeven, vallen die niet onder de verzekering. Deze vraag wordt voorgelegd aan de verzekeraar.

Mevrouw Nijland en de heer Slippens worden bedankt voor het resp.
samenstellen en het presenteren van het jaarverslag.

5. Financiële jaarstukken
De heer Clemens dankt de verenigingen voor de snelle actie en reactie
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met betrekking tot het invullen van het vragenformulier. Aan de orde
komen achtereenvolgens: de balans en de resultatenrekening.

-

De balans:

•

activa zijn verspreid over meer dan één bank,

•

het resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen,

•

voorziening “70-jarig jubileum” bedraagt € 11.000,-

-

Resultatenrekening:

•

Opbrengsten, verschillen weinig t.o.v. 2016

•

Kosten: goed in de hand gehouden, niet onnodig vergaderen

•

Geen kosten workshops

•

Lage kosten regio- en algemene ledenvergadering

•

Lage kosten extern advies

•

Resultaat positief

6. Financiële commissie.
Op zaterdag 26 mei 2018 hebben de leden van de financiële commissie,
van de begrafenisvereniging De Laatste Eer Vriezenveen en Begrafenisvereniging St. Barbara Langendijk, de kascontrole van het financiële
verslag over het jaar 2017 uitgevoerd voorafgaande aan de algemene
ledenvergadering van de FKB die gehouden wordt in hotel Belmont te
Ede. De leden van de financiële commissie van de FKB stellen aan de
algemene ledenvergadering voor om de bestuursleden te dechargeren voor in het jaar 2017 gevoerde financiële beleid. De vragen van de
commissie zijn naar tevredenheid beantwoord. De vergadering gaat
hiermee akkoord.

7. Verkiezing leden financiële commissie
De financiële commissie wordt gevormd door de leden van de begrafenisvereniging De Laatste Eer Vriezenveen en Begrafenisvereniging St.
Barbara Langendijk en Begrafenisvereniging Bleijerheide. Vereniging
De Laatste Eer Vriezenveen is aftredend in 2018, Begrafenisvereniging Bleijerheide is aftredend in 2019 en St. Barbara Langendijk in
2020. Vanuit regio Noord-Oost wil de Uitvaartvereniging Losser aan de
kascommissie gaan deelnemen. Aangezien begrafenis- en crematievereniging Bleijerheide heeft aangegeven één jaar deel te willen uitmaken
van de commissie stelt begrafenis- en crematievereniging Bocholtz
zich beschikbaar vanuit regio Zuid.

8. Begroting 2019
Opbrengsten: ongeveer gelijk aan begroting 2018.
Kosten: geen grote verschillen t.o.v. 2017 en begroting 2018
Resultaat: begroot op € 3.850,- negatief
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De vergadering gaat zonder op- of aanmerkingen akkoord met de begroting 2019.

9. Vaststelling contributie voor 2019
• Het bestuur stelt voor contributie 2019 ongewijzigd vast te stellen:
bijdrage per lid € 0,10 met een maximum bedrag van €700,-, minimale contributie is: € 40,- en gratis één abonnement op blad Uitvaart.
De vergadering gaat hiermee akkoord.

•

Het bestuur stelt voor om de verzekeringspremie voor de WA-verzekering te verhogen van € 20,-naar € 21,- per vereniging. Het voorstel is aangenomen door de vergadering.

•

Het bestuur stelt voor om de premie voor de Ongevallenverzekering ongewijzigd vast te stellen: de premie blijft € 3,- per persoon.
Dit voorstel is ook aangenomen door de vergadering.

10. Bestuursverkiezing
• Frenk Lardinois stelt zich verkiesbaar voor het bestuurslidmaatschap. De heer Lardinois draait al een aantal vergaderingen mee in
het bestuur. Hij is herkozen als bestuurslid van de Uitvaartvereniging Voerendaal, en heeft zich daarna verkiesbaar gesteld voor het
bestuurslidmaatschap van de FKB. De vergadering stemt in met de
benoeming van de heer Lardinois als bestuurslid.

•

Begrafenisvereniging Albergen is bezig met overname gesprekken.
Als de vereniging wordt overgenomen door Twenthe Uitvaartverzekeringen blijft de heer Koopman bestuurslid tot 31 december 2018.
Vandaar een oproep aan bestuursleden uit de regio Noord-Oost:
meld je aan, neem ter oriëntatie deel aan een bestuursvergadering
(zonder direct bestuurslid te worden). Geef het bestuur een tip wie
benaderd zou kunnen worden voor een bestuurslidmaatschap.

•

Begrafenis- en crematievereniging St. Barbara De Goorn vraagt
zich af waarom er geen verenigingen in Noord-Brabant zijn aangezien de FKB statutair in Breda is gevestigd. De voorzitter antwoordt dat verenigingen in Noord-Brabant, die lid waren van de FKB,
zijn overgenomen door Dela en dat van de enkele zelfstandig nog
zijnde vereniging bekend is dat die (nog) geen lid willen worden van
enige koepel.

11. Jubileum activiteiten
In de loop van 2018 ontvangen de secretariaten een uitnodiging voor
de activiteiten in het kader van het 70-jarig jubileum van de FKB:

•

26 mei 2018, algemene vergadering met een lezing van kunsthistorica Margriet Slippens

•

In de maanden juni, september, oktober of november: een bezoek
aan het mortuarium Schiphol, met een lezing van Bas de Leng, Het
mortuarium is vernieuwd en voor een zaal van 70 personen is be-
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schikbaar.

•

Regiovergaderingen in het najaar 2018 met eventueel extra invulling.

•

In maart, april of mei 2019: museum Tot zover en begraafplaats
Nieuwe Ooster: voor 60 mensen.

•

In april 2019: een bezoek aan de Keukenhof en een rondleiding bij
crematorium van Duin- en Bollenstreek te Lisse.

•

In mei 2019 algemene ledenvergadering: afsluiting jubileumjaar:
wellicht een spreker of een cabaretgroep.

•

Er is voor deze activiteiten een voorziening “70-jarig jubileum” van

€ 11.000,-

12. Rondvraag
• Uitvaartvereniging St. Barbara-Langendijk vraagt of Frenk Lardinois
zich kan voorstellen: de heer Lardinois heeft zich bij het agendapunt
‘Bestuursverkiezing’ al voorgesteld als kandidaat bestuurslid.

•

In het kader van de AVG vraagt het bestuur of de aanwezigen
toestemming geven voor het plaatsen van foto’s op facebook of de
FKB-Nieuwsbrief. De vergadering geeft toestemming.

•

Nuvema, de heer Mulder, overhandigt de bestuursleden een attentie
ter gelegenheid van het 70-jaar bestaan.

•

Twenthe uitvaartverzekeringen: de heer Nijboer deelt mee dat de
verzekeraar een financiële bijdrage heeft gegeven. Het bestuur
en de leden kunnen de bijdrage eventueel schenken aan een goed
doel? De heer Nijboer wenst het bestuur en de verenigingen: ga zo
door, en blijf diverse vrijwilligers vinden als bestuursleden. Prima
zoals de FKB functioneert.

Margriet Slippens houdt de lezing Ars Moriendi en Memento Mori: de
Kunst van het Sterven in de beeldende kunst: de middeleeuwse sterfcultuur in de christelijke beeldtaal. Een boeiend verhaal, er wordt heel
aandachtig geluisterd, en vragen worden gesteld en beantwoord, lezing
geeft een andere kijk op zaken waar je normalerwijze gewoon overheen
of langs loopt. Margriet wordt hartelijk bedankt voor deze lezing.
De voorzitter dankt allen voor hun inbreng, voor het meedenken en voor
de verbondenheid.
Hij wenst allen een goede vakantie en een goed nieuw verenigingsjaar,
waarna gezamenlijk van de maaltijd wordt genoten. Daarna wenst hij
allen een goede thuisreis.
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FEDERATIE VAN
		
BEGRAFENISINSTELLINGEN
ZONDER WINSTOOGMERK

		

Secretariaat:

		

Jalinkstraat 61c, 7642 BB Wierden

								
		

Telefoon: 0546-577981

								
		

E-mail: secretaris@f-k-b.nl

Jaarverslag van de FKB over het jaar
2017
Statutaire naam:

Federatie van Katholieke Begrafenis-

		

instellingen zonder winstoogmerk.

Oprichtingsdatum:

29 maart 1948

Statutaire plaats:

Breda

Statuten:

Vastgesteld in de algemene vergade-

		

ringen 5 juni 1999 en 15 december 		

		

2001

Notariële akte:

11 februari 2002

Kamer v. Koophandel:

40280711 te Breda

(ondersteuning) Secretariaat: Jalinkstraat 61c, 7642 BB Wierden

Bestuur
Samenstelling:
Per 31 december 2017 bestaat het bestuur uit de volgende personen:
Sjaak den Hollander, voorzitter, sinds 2004, aftredend in 2019
Martin Slippens, bestuurslid, sinds 2010, aftredend in 2021
Harry Koopman, bestuurslid sinds 2013, aftredend in 2018
Koos Clemens, bestuurslid sinds 2017, aftredend in 2020
Johnny Gunnewijk, website
Het secretariaat wordt per 1 maart 2016 verzorgd door Wilma Nijland.
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Vergaderingen
Er zijn dit jaar zeven bestuursvergaderingen gehouden en wel op 13
februari, 20 maart, 18 april, 8 mei, 26 juni, 11 september en 20 november. Deze vergaderingen werden gehouden in Hotel De Cantharel/Van
der Valk te Apeldoorn/Ugchelen en hotel Belmont in Lunteren/Ede. De
agenda was gevuld met onderwerpen die de aandacht van het bestuur
en de ledenverenigingen vroegen. Nieuws en vragen vanuit de regio
(één van de vaste agendapunten) werden ook in 2017 door de ledenverenigingen steeds meer gebruikt om problemen aan te kaarten, vragen
te stellen en informatie te delen met de FKB-bestuurders.

Een greep uit de behandelde onderwerpen:
Uitvaart van leden verzorgd door een andere uitvaartverzorger: wat te
doen met de verstrekking van het ‘dienstenpakket/naturapakket’? /
wat zijn de richtlijnen voor vergoedingen voor uitvaartleiders / verzekeringsplatform Hi There te gebruiken bij de administratie van verenigingen / ontvangen leden een bedrag bij opzegging lidmaatschap na
vele jaren lidmaatschap? / zijn er toelatingseisen om misbruik van het
lidmaatschap te voorkomen / vanaf welke leeftijd geldt een instaptarief?
De algemene ledenvergadering werd op zaterdag 20 mei gehouden in
voornoemd hotel te Apeldoorn. 68 Verenigingen zijn uitgenodigd: 30
personen aanwezig, 56 verenigingen van de 68 hebben gereageerd op
de uitnodiging. Daarnaast zijn ook (afgevaardigden van) Uitvaartverzekeraars Nuvema en Twenthe uitgenodigd en aanwezig. Het verslag van
deze vergadering is opgenomen in de FKB-nieuwsbrief van augustus
2017.
Tevens werden bijeenkomsten van de plaatselijke verenigingen, zoals
jubilea, recepties en ledenvergaderingen door één of meerdere FKB-bestuurders, bezocht. Ook dit jaar werden enkele bestuurders van onze
verenigingen, wegens grote verdiensten, Koninklijk onderscheiden.
Meerdere bestuurders / medewerkers kregen bij hun afscheid een FKBspeld, al dan niet met oorkonde, vanwege de vele verdiensten voor hun
vereniging.
In het najaar en wel op 9 en 30 oktober en 6 november waren de re-

giovergaderingen in respectievelijk Hardenberg, Katwoude en in Treebeek-Brunssum. Van deze drie bijeenkomsten is één verslag gemaakt.
Dit verslag is aan de verenigingen verzonden.

Verzekeringen
Met Nuvema Uitvaartverzekering (2010) en Twenthe Uitvaartverzekering (2011) zijn raamovereenkomsten gesloten. Deze raamovereen-
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komsten bieden de bij de FKB aangesloten verenigingen de mogelijkheid om een individuele overeenkomst met deze verzekeraars aan te
gaan, waarin verzekeraars en verenigingen elkaar kunnen promoten.
Het doel: het werven van leden en het bieden van de mogelijkheid om
aanvullende verzekeringen te sluiten door de leden. De samenwerking
met beide verzekeraars verloopt naar wens. Het afgelopen jaar is er
een evaluatie met Twenthe geweest.

Financiële commissie
Volgens artikel 19 van de statuten wordt de controle op het financieel
beleid van het bestuur uitgeoefend door een commissie van drie personen, gekozen door de algemene vergadering. Met ingang van 2007
worden de personen niet meer in naam gekozen, maar wordt als opvolging een vereniging aangewezen.
De personen worden afgevaardigd door in vergadering gekozen verenigingen.
De commissie ziet er voor het jaar 2017 als volgt uit:
Uitvaartzorg Bollenstreek St. Barbara, Lisse, aftredend in 2017,
begrafenisvereniging De Laatste Eer Vriezenveen, aftredend in 2018.
Begrafenis- en crematievereniging Bleijerheide, heeft aangegeven één
jaar deel uit te maken van deze commissie. Vanuit regio Zuid zal een
andere vereniging worden gevraagd.
De begrafenisvereniging St. Barbara Langedijk is bereid deel te nemen
aan de financiële commissie i.p.v. de aftredende vereniging Uitvaartzorg St. Barbara Lisse.

Leden FKB
Per 31 december 2017 waren er 68 verenigingen bij de federatie aangesloten, onder te verdelen in

Provincie		Aantal
Groningen		3
Friesland		3
Drenthe		2
Overijssel		16
Noord-Holland		32
Zuid-Holland		5
Utrecht		1
Limburg		6

Totaal		68
In het verslagjaar zijn geen nieuwe verenigingen bij de FKB aangesloten. Wel is begrafenisvereniging Hengevelde na diverse gesprekken
Digitale nieuwsbrief

31-08-2018

Pagina 8

Nieuwsbrief FKB

overgenomen door Twente Uitvaartverzekeringen.
Er is een achteruitgang te bespeuren voor wat betreft het aantal leden.
Op 31 december 2012 waren er in totaal 146.803 leden ingeschreven.
Op 31 december 2013 waren er in totaal 145.612 leden ingeschreven.
Op 31 december 2014 waren er in totaal 142.292 leden ingeschreven.
Op 31 december 2015 waren er in totaal 153.423 leden ingeschreven.
Op 31 december 2016 waren er in totaal 142.917 leden ingeschreven.
Op 31 december 2017 waren er in totaal 137.542 leden ingeschreven.
Deze getallen zijn ontleend aan de vragenlijsten die de verenigingen
invullen ten behoeve van het vaststellen van de FKB contributie. Helaas
zijn er verenigingen die nog steeds hun ledenadministratie niet op orde
hebben, waardoor hun opgaaf niet consistent is en dus de getallen niet
betrouwbaar zijn.
Voor de bestuurders van de plaatselijke verenigingen blijft het zaak
hun ledenbestanden regelmatig te checken op aantallen en inhoud,
bijvoorbeeld op leeftijdsopbouw. Daarnaast kan samenwerking met een
verzekeraar ook nieuwe leden opleveren.

Contributie
In de ledenvergadering van 20 mei is besloten de contributie voor 2018
als volgt vast te stellen:
a. Vast bedrag per organisatie				
b. Vast bedrag per aangesloten lid van 18 jaar en ouder
De minimum contributie bedraagt				
De maximum contributie bedraagt				
c.

€ 0,00
€ 0,10
€ 40,00
€ 700,00

Eén abonnement op het blad Uitvaart per vereniging is GRATIS

WA en Ongevallenverzekering:
De verenigingen kunnen via het FKB deelnemen aan een collectieve WA
en / of ongevallenverzekering. De premie voor de collectieve WA-verzekering bedraagt € 20,- per vereniging per jaar. De premie voor de
collectieve ongevallenverzekering voor bestuurders en personeel bedraagt € 3,- per persoon per jaar. De polisvoorwaarden zijn bij secretaris en penningmeester bekend.
Er zijn per 31-12-2017 38 verenigingen die deelnemen aan de collectieve WA-verzekering en 602 personen die een collectieve ongevallenverzekering bij “ De Goudse “ hebben afgesloten.

Begrafenissen en crematies
In 2018 hebben de aangesloten verenigingen aangegeven dat zij in
2017 totaal 840 leden hebben begraven, terwijl 1094 leden werden
gecremeerd. Het aantal begraven niet-leden bedroeg in 2017: 237 en
Digitale nieuwsbrief

31-08-2018

Pagina 9

Nieuwsbrief FKB

het aantal gecremeerde niet-leden: 248.De genoemde getallen zijn indicatief vanwege verschil in wijze van administratie.

Communicatie
Een goede communicatie is van groot belang. Geprobeerd wordt dat op
allerlei manieren te doen, zowel mondeling (vergaderingen / telefoongesprekken), schriftelijk (op schrift en online) en via de website. Er is
dan ook een ruim aanbod van communicatiemogelijkheden tussen de
FKB en haar leden en wel:

•

Iedereen kent inmiddels vast en zeker de digitale maandelijkse

FKB-nieuwsbrief, met daarin allerlei wetenswaardigheden op
uitvaartgebied. Iedereen die een onderwerp heeft kan dit - als kopij
- mailen naar: secretaris@f-k-b.nl

•

Tijdens bestuursvergaderingen worden de nieuws en vragen vanuit
de regio behandeld. Op deze manier komen alle zaken die de verenigingen willen delen met het bestuur aan de orde. Mail uw informatie
of vraag naar: secretaris@f-k-b.nl

• Website: http://www.f-k-b.nl
Deze wordt regelmatig vernieuwd met artikelen van diverse aard.

• Via: secretariaat en regio-contactpersonen

•

De regiovergaderingen (zie hiervoor bij vergaderingen) zijn bedoeld om met elkaar van gedachten te wisselen, te luisteren naar
elkaars argumenten, elkaar te informeren. Om samen te zijn en zich
gesteund te voelen in elkaars vrijwilligerswerk. Elk jaar komt het
FKB-bestuur in de regio. Iedere vereniging is daar van harte welkom.

•

De algemene jaarvergadering heeft een officieel tintje waar terugkijken en vooruitkijken centraal staan. Zo mag ook dit jaarverslag
een middel zijn om even terug te kijken op 2017, maar vooral
ook om daarna weer met elkaar verder te kijken in 2018.

						Wilma Nijland,
						Secretariaat
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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 26-05-2017

FKB

Voorzitter:
Sjaak den Hollander, Illikhoven 14-A,
6116 AL Illikhoven.

een levende vereniging
rondom de dood

Tel.: 046 - 4810205

Faxnummer: 046 - 4810633
jjdenhollander@planet.nl

Secretariaat:

MEER SAMEN — SAMEN MEER

mw. G.W. Nijland-Wevers
Tel.: 0546 - 577981

Bel gerust voor informatie

secretaris@f-k-b.nl

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

Penningmeester:
Koos Clemens, Anke Servaesstraat 13,

Regio Noord/Oost:

2162 KR Lisse			

(Groningen/Friesland/Drente/Overijssel/

Tel.: 0252 - 421284

penningmeester@f-k-b.nl

Gelderland/Flevoland)

Webmaster:
Johnny Gunnewijk, Meidoornstraat 8,
9501 VZ Stadskanaal		

Tel.: 0599 - 612027

Gunnewijk@gmail.com

Wilma Nijland

Tel.: 0546 - 577981

Harry Koopman

Tel.: 0546 - 441266

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

Bestuurslid:
Harry Koopman, Kapittelhuisstraat 55,
7665 BC Albergen		

Tel.: 0546 - 441266

hjkoopman@outlook.com
Martin Slippens, Streekweg 347,
1616 AH Hoogkarspel		

Tel.: 0228 - 526740

Koos Clemens

Tel.: 0252 - 421284

Martin Slippens

Tel.: 0228 - 526740

Regio Zuid:
(Noord-Brabant/Limburg)
Sjaak den Hollander

Tel.: 046 - 4810205

Frenk Lardinois

Tel. ; 045 - 5272717

mslippens@hetnet.nl
Frenk Lardinois, Florence Nightingalestraat 155
6441 HW Brunssum

Tel.: 045 - 5272717

flardi@telfort.nl
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