Jaargang 17, nummer 8 31 augustus 2019

Federatie voor Begrafenisinstellingen zonder winstoogmerk

Nieuwsbrief FKB

Verslag van de algemene ledenvergadering van de FKB op 25 mei
2019 in hotel Belmont in Ede.
Aanwezig: bestuursleden en oud-bestuurslid de heer Van de Wiel
en echtgenote
Aanwezig: 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: 14 verenigingen
Met kennisgeving afwezig: oud-bestuursleden, de heer Schnieders
en echtgenote, Peter Knijn, Nuvema en 51 verenigingen

1. Opening en inleiding
De voorzitter van de FKB, Sjaak den Hollander, opent de vergadering. In de inleiding vestigt de voorzitter de aandacht op een aantal

Wilt u de Nieuwsbrief ontvangen?

berichten uit de media: Dagelijks berichten, De uitvaartbranche en

Aanmelden via www.f-k-b.nl

alles wat daar mee samenhangt; Iedereen heeft of krijgt er mee te

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?

maken; Vroegtijdig nadenken belangrijk. Dat kunnen informatieve
berichten zijn, maar ook vaak bijzondere berichten: Welkom op je
begrafenis: Als je bij je eigen begrafenis kon zijn, zou je dat dan
willen?; Het kan binnenkort, eenmalig in Breda. (Zuylen); Het idee
erachter is dat ze willen laten zien hoe mooi en bijzonder begraven
kan zijn; Een mooie gelegenheid om te horen wat je dierbaren over
jou zullen zeggen als je er écht niet meer bent; Het zal je misschien

Mail die dan naar:

verbazen: maar er zijn al behoorlijk wat aanmeldingen binnen.

secretaris@f-k-b.nl

Ook zijn er Uitvaart informatiedagen: Nadenken kan geen kwaad,
maar verder? Nadenken over je eigen uitvaart, het is misschien niet
de allerleukste bezigheid; Toch kan het geen kwaad om eens stil te

FKB
een levende vereniging
rondom de dood

staan bij je afscheid van het leven; Drie dagen lang informatiedagen in het Proeflab in de Dorpsstraat; Drie dagen waarop informatie wordt gegeven maar waar ook hapjes kunnen worden geproefd.;
En waar je zelfs in een kist kunt proefliggen!
Haringkoppen?: Uniek monumenten en de stichting Haringkoppen
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Verbinden bundelden de krachten.; De benaming Haringkoppen wordt
door vele Vlaardingers gezien als een echte Geuzentitel.; Ze zijn trots
op hun afkomst en dat kun je nu ook tijdens je laatste momenten op het
ondermaanse tot uiting brengen.; Wij presenteren u... de haringkist, een
zit-lig-kist met bijzondere sluitdoppen
Informele uitvaart: Kenney wilde niet dat zijn uitvaart plechtig of droevig zou zijn, maar een feestje. De kist van Kenney stond in een witte
Mini Cooper. Zijn opa, oma, broer en zus zaten in een limousine, zijn
moeder in een sportcabrio. De stoet reed naar de kartbaan in Oldenzaal. Op het circuit reed zijn kartleraar en goede vriend voor de auto uit.
Andere kartvrienden reden achter de rouwauto aan.“ Informele uitvaart
wint terrein: ‘Kartvrienden reden achter rouwauto aan’. Nadat er was afgevlagd, werd Kenney op het erepodium getild en werden er gedichten
van kinderen voorgelezen. Daarna reed de stoet naar het crematorium
voor de uitvaartdienst. “Ik kijk met een warm gevoel terug op zijn afscheid. Het was perfect, het paste helemaal bij Kenney.” en………..bij ons.
Vrijwilligheid, onderlinge solidariteit, nabuurschap en/of, geïnspireerd
vanuit een christelijke visie, onderlinge hulp verlenen op het gebied
van de uitvaart en een overledene op de meest waardige wijze, overeenkomstig zijn/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.
De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom: U allen … Wij
samen!! Meer samen, samen meer!
De vereniging Losser vraagt om met name de afsluiting “vanuit onze
statuten…” door te geven aan de verenigingen.

2. Mededelingen en ingekomen stukken
-

De voorzitter vraagt de presentielijsten te tekenen, voor zover dat
door de deelnemers nog niet is gedaan.

-

Een aanzienlijk aantal verenigingen zijn met kennisgeving afwezig.
Wilma Nijland is wegens haar werkzaamheden bij de Dag van de
begraafplaats, afwezig. Het verslag van deze vergadering wordt 		
gemaakt door Harry Koopman.

-

Bob en Mia Schnieders en Peter Knijn, oud-bestuursleden, zijn
afwezig.

-

De vergadering staat stil bij het overlijden van oud-bestuurslid,
Gerard Vaalt. Hij is overleden op de leeftijd van bijna 89 jaar. Door
middel van een presentatie van een aantal foto’s waar Gerard voor
en met FKB actief was wordt de herinnering verder weer opgeroe		
pen. In gedachten nabij!!
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3. Conceptverslag van de algemene ledenvergadering van 26
mei 2018
Het verslag van de algemene ledenvergadering van 26 mei 2018 is
opgenomen in de FKB-Nieuwsbrief van augustus 2018. Vanuit de vergadering zijn er geen vragen of op- of aanmerkingen. Het verslag wordt
goedgekeurd en vastgesteld.

4. Jaarverslag 2018 van de secretaris
Dit verslag is samengesteld door Wilma Nijland, ondersteuner van het
secretariaat en wordt voorgelezen door Martin Slippens. Vanuit de
vergadering wordt opgemerkt dat er verschil is tussen de percentages begrafenissen en crematies versus het totaal. Dit wijkt per streek
nogal af en heeft te maken met de cultuur hieromtrent. Er zijn verder
geen vragen. Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld, onder
dankzegging aan Wilma Nijland.

5. Financieel verslag over 2018
De penningmeester Koos Clemens geeft toelichting op:
-

de balans: activa, de banktegoeden zijn over meer dan één bank 		
verspreid, eigen vermogen: resultaat toegevoegd, voorziening 		
“70-jarig jubileum”, stand 1-1-2019

€ 9.283,- (onttrokken “Mortuari-

um Schiphol”).
-

Resultatenrekening: opbrengsten: verschillen weinig t.o.v. 2017. 		
Kosten: goed in de hand gehouden, niet onnodig vergaderen, geen 		
kosten in workshops, lage kosten regio en Algemene Ledenvergadering, nog lage kosten extern advies, resultaat nog iets hoger 		
dan vorig jaar en positief € 6.895.-

6. Verslag van de financiële commissie en decharge van het
bestuur
De financiële commissie bestaat uit de heer H.J.M. Jansink (R.K. Begrafenisvereniging Losser), mevrouw A.K. Quax-Biersteker (Uitvaartvereniging St. Barbara Langedijk) en de heer J. Ploumen (Begrafenis- en Crematievereniging Bocholtz). Namens R.K. Begrafenisvereniging Losser is
aanwezig de heer G. Damveld.
De financiële commissie stelt voor de penningmeester en het bestuur
decharge te verlenen. De vergadering stemt hiermee in. Het financieel
verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.

7. Verkiezing leden financiële commissie
De financiële commissie bestaat uit Begrafenisvereniging Bocholtz
(waarnemend voor Bleijerheide, aftredend in 2019), begrafenisvereniging St. Barbara Langedijk (aftredend in 2020) en RK Uitvaartvereniging Losser (aftredend in 2021). Het bestuur nodigt de verenigingen uit
regio Zuid een nieuw lid voor de commissie voor te dragen

Digitale nieuwsbrief

31-08-2019

Pagina 3

Nieuwsbrief FKB

8. Vaststelling contributie 2020 en premies verzekeringen
-

Het bestuur stelt voor de contributie 2020 ongewijzigd vast te 		
stellen: € 0,10 voor elk lid vanaf 18 jaar, de minimum contributie
bedraagt € 40,- en maximaal € 700,-, gratis één abonnement op 		
Vakblad Uitvaart.

-

Het bestuur stelt voor om gezien het vermogen en de liquiditeitspositie de contributie zoals vastgesteld in 2020 in rekening te
brengen, waarbij 50% niet hoeft te worden betaald.

-

Het bestuur stelt voor om de premie voor de WA-verzekering te 		
handhaven op € 21,-. De premie voor de Ongevallenverzekering blijft
ongewijzigd op € 3,- per deelnemer.

-

De vergadering stemt in met deze voorstellen.

9. Begroting 2020
Koos Clemens geeft toelichting op de concept begroting 2020.
-

De opbrengsten zijn ongeveer gelijk aan de begroting 2019.
Kosten: geen grote verschillen t.o.v. de begroting 2018 en 2019. 		
Het resultaat is begroot op € 2.750,- euro negatief.

-

Na de goedkeuring van de voorstellen omtrent de contributie 2020
wordt het negatieve resultaat bijgesteld op € 8.950,-, aangezien de
opbrengst van de contributie 2020 met € 6.200,- wordt verminderd.

-

De vergadering stemt in met de concept begroting 2020.

10. Bestuursverkiezing
-

Conform artikel 11 statuten zijn leden gerechtigd kandidaten te 		
stellen. Indien leden van dit recht gebruik willen maken moeten 		
zij uiterlijk voor aanvang van de vergadering het bestuur hiervan in
kennis te stellen onder vermelding van de persoonsgegevens van
de te stellen kandidaat. Het bestuur heeft opgeroepen kandidaten
vanuit uw vereniging aan te dragen als (kandidaat)bestuurslid voor
de FKB. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.

-

Het bestuur van de FKB bestaat uit: Sjaak den Hollander (voorzitter,
aftredend in 2019, regio Zuid), Koos Clemens (penningmeester, aftredend in 2020, regio West), Martin Slippens (aftredend in 2021, 		
regio West), Frenk Lardinois (aftredend in 2023, regio Zuid), Harry 		
Koopman (aftredend in 2019, regio Noord-Oost), Ondersteund
door: Wilma Nijland, secretariaat, geen bestuurslid, eveneens ondersteunend: Johnny Gunnewijk, webmaster

-

De voorzitter geeft nu het woord aan vice-voorzitter Martin Slip-		
pens: de heer Den Hollander is aftredend en stelt zich herkiesbaar 		
voor een volgende periode. De vergadering stemt in met deze 		
verkiezing.

-

Martin Slippens draagt het woord weer over aan onze herkozen 		
voorzitter. Harry Koopman is aftredend, maar niet herkiesbaar. 		
Digitale nieuwsbrief
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Vereniging Albergen is per 1-1-2019 overgenomen door Twente 		
Uitvaartverzekeringen.
-

Vacature bestuurslid FKB: door het aftreden van Harry Koopman 		
ontstaat er een vacature in het bestuur. Aangezien Harry Koopman,
regio Noord-Oost in het bestuur vertegenwoordigde, is het wenselijk
dat een nieuw bestuurslid uit deze regio komt.

-

Frenk Lardinois geeft aan hoe hij is gaan participeren in bestuurs-		
vergaderingen en vervolgens het deelnemen in bestuur ervaart. Hij
roept een ieder op te overwegen zich te oriënteren op een mogelijke
bestuursfunctie in de FKB.

-

Staande de vergadering geeft na de indringende oproep de heer 		
Herman Borgelink, penningmeester van vereniging St. Barbara 		
Haaksbergen aan bereid te zijn om als aspirant bestuurslid de 		
komende bestuursvergaderingen van de FKB bij te wonen. Het 		
bestuur bedankt de heer Borgelink voor zijn bereidwilligheid en 		
nodigt hem uit deel te nemen aan de volgende bestuursvergadering.

-

Aangezien Koos Clemens in 2020 aftredend is, vraagt het bestuur
aan aspirant bestuursleden om zich te oriënteren, draai een periode vrijblijvend mee, daarna heeft u een keuzemoment voor 			
een bestuurslidmaatschap als bestuurder, als secretaris of 		
2e penningmeester? Geef het bestuur een tip wie kan worden 		
benaderd.

-

Na deze oproep neemt de voorzitter de vrijheid en is verheugd om 		
mee te kunnen delen dat niemand bevreesd hoeft te zijn te worden
benaderd voor de functie van penningmeester want…….. Frenk 		
Lardinois heeft zich hierop inmiddels georiënteerd en is bereid zich
in te gaan werken en volgend jaar het penningmeesterschap van 		
Koos Clemens over te nemen.

11. Afscheid van Harry Koopman
De vergadering neemt afscheid van Harry Koopman. De voorzitter bedankt hem voor de vele jaren bestuurslidmaatschap en de vele werkzaamheden die hij voor de FKB heeft verricht. Natuurlijk is er een presentje voor Harry. Vervolgens memoreert de voorzitter onder andere
dat Harry verschillende malen, en onlangs nog, aan bestuursleden van
verenigingen de gouden speld van de FKB mocht uitreiken. Hij deed dat
met verve en reikte ook vaak een oorkonde uit. Inmiddels is voor Harry
niet zichtbaar achter hem een oorkonde via de beamer geprojecteerd.
Oorkonde voor Harry! De voorzitter reikt aan Harry de gouden FKB speld
uit, prikt deze op zijn overhemd, en leest ondertussen voor de tekst van
de oorkonde. Harry is uitermate verrast.
Harry bedankt!!
Harry spreekt nog een woord van afscheid en dank uit en neemt weer
plaats achter de laptop.
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12. Rondvraag
-

De heer Damveld, R.K. uitvaartvereniging Losser, vraagt aandacht 		
voor het nieuws over Yarden: Yarden heeft moeite met het uitkeren
van de natura uitvaartpolissen die indertijd door de verzekeraar
zijn afgesloten. Nadere berichtgeving moet worden afgewacht.
Voorzitter vraagt of de heer Edwin Relker, directeur van Twente 		
Uitvaartverzekeringen, hierover meer kan vertellen. Edwin Relker
deelt mee dat voorzover hij weet de solvabiliteit van Yarden onder
druk komt te staan door diverse overnames. Yarden is wel liquide.
De Nederlandse Bank, DNB, is er als curator mee bezig. Er is geen
garantiefonds voor uitvaartverzekeraars, er is geen belangstelling
voor overnames.

-

Overigens, de solvabiliteit van Twente Uitvaartverzekeringen bedraagt boven de 200%.

-

Jaap Stam feliciteert het bestuur met 70 jaar jubileum. Dank voor al
de inzet.

-

Hij vraagt hoe de verenigingen omgaan met het innen van polissen.
Vanuit de vergadering blijkt dat de meeste verenigingen dit niet
doen.

-

De heer Dekker, vereniging St. Barbara Langendijk, krijgt door deze
vergadering steeds meer een verenigingsgevoel en vraagt zich af
hoe de verenigingen in de toekomst nog meer kunnen samenwerken? Hij noemt als voorbeeld ter overweging een oriëntatie op
Nardus. Hij spreekt zijn waardering uit voor het werk van de FKB.
De voorzitter antwoordt dat de FKB in het verleden actief was in de
LSUW en bij de oprichting van Nardus en vervolgens ook enkele jaren
heeft geparticipeerd. Er waren diverse redenen om weer afscheid te
nemen uit Nardus . Het bestuur heeft in overleg met de leden, via
extra ledenvergadering(en) dat besluit genomen en heeft daar geen
spijt van.

13. Sluiting
De voorzitter deelt mee dat in het kader van het 70-jarig jubileum de
volgende activiteiten zijn georganiseerd
-

Mei 2018 algemene ledenvergadering: lezing Ars Moriendi /Margriet
Slippens

-

November 2018: bezoek aan het Mortuarium Schiphol.

-

April 2019: bezoek aan het Crematorium en de Keukenhof in Lisse

-

Mei 2019: bezoek aan het museum “Tot zover” en de begraafplaats
“Nieuwe Ooster”

-

Mei 2019: afsluiting jubileumjaar met een optreden van cabaretgroep Septimbre.

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng, voor het meedenken, voor de verbondenheid en wenst allen een goede vakantie en
een goed nieuw verenigingsjaar.
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Na afloop van deze vergadering is er een gezamenlijke maaltijd en
daarna de Cabaretvoorstelling door Septimbre !!

		
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 2018

Statutaire naam: Federatie van Katholieke Begrafenisinstellingen zonder winstoogmerk.
Oprichtingsdatum: 29 maart 1948
Statutaire plaats: Breda
Statuten: Vastgesteld in de algemene vergaderingen 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 2018 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 2019
Koos Clemens, bestuurslid sinds 2017, aftredend in 2020
Frenk Lardinois, bestuurslid sinds 2018, aftredend in 2023
Johnny Gunnewijk, website
Het secretariaat wordt per 1 maart 2016 verzorgd door Wilma Nijland.

Vergaderingen
Er zijn dit jaar vijf bestuursvergaderingen gehouden en wel op 12 maart,
23 april, 25 juni, 10 september en 19 november. Deze vergaderingen
werden gehouden in hotel Belmont in 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 2018 door de ledenverenigingen steeds meer
gebruikt om problemen aan te kaarten, vragen te stellen en informatie
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te delen met de FKB-bestuurders.

Een greep uit de behandelde onderwerpen:
AVG hoe mee om te gaan, vertaald naar FKB, privacyverklaring, verwerkersovereenkomst, gedragscodes en procedures.
De algemene ledenvergadering werd op zaterdag 26 mei gehouden in
hotel Belmont in Ede. 68 Verenigingen zijn uitgenodigd: 28 personen
aanwezig, 61 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 2018.
Tevens werden bijeenkomsten van de plaatselijke verenigingen, zoals
jubilea, recepties en ledenvergaderingen, en de ALV van de Drentse
Bond 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 FKB-speld, al dan niet met oorkonde,
vanwege de vele verdiensten voor hun vereniging.
In het najaar en wel op 8, 15 en 30 oktober waren de regiovergaderin-

gen 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 raamovereenkomsten 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.

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
2018 als volgt uit:
Begrafenis- en crematievereniging Bleijerheide, aftredend in 2019,
wordt waargenomen door begrafenis- en crematievereniging Bocholtz
Begrafenisvereniging St. Barbara Langedijk, aftredend in 2020
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R.K. Uitvaartvereniging Losser (aftredend in 2021)
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.

Leden FKB
Per 31 december 2018 waren er 67 verenigingen bij de federatie aangesloten, onder te verdelen in

Provincie

Aantal

Groningen

3

Friesland

3

Drenthe

2

Overijssel

14

Gelderland

1

Utrecht

1

Noord-Holland
Zuid-Holland
Limburg

Totaal

32
5
6

67

In het verslagjaar hebben de Uitvaartverenigingen Den Ham e.o. en R.K.
Uitvaartvereniging St. Barbara Tuitjenhorn aangegeven per 1 januari 2019 lid te willen worden van de FKB. Per 31 december 2018 zijn
Uitvaartvereniging De Laatste Eer Vleuten/De Meern en Uitvaartvereniging Albergen opgeheven.
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.
Op 31 december 2018 waren er in totaal 140.014 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.
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Contributie
In de ledenvergadering van 26 mei is besloten de contributie voor 2019
als volgt te handhaven:
a. Vast bedrag per organisatie € 0,00
b. Vast bedrag per aangesloten lid van 18 jaar en ouder € 0,10
De minimum contributie bedraagt € 40,00
De maximum contributie bedraagt € 700,00
c. 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 € 21,- 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 31-12-2018 40 verenigingen die deelnemen aan de collectieve WA-verzekering en 625 personen die een collectieve ongevallenverzekering bij “De Goudse“ hebben afgesloten.

Begrafenissen en crematies
In 2018 hebben de aangesloten verenigingen aangegeven dat zij in
2018 totaal 899 leden hebben begraven, terwijl 1061 leden werden
gecremeerd.
Het aantal begraven niet-leden bedroeg in 2018: 232 en het aantal
gecremeerde niet-leden: 277.
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
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• Website: http://www.f-k-b.nl
Deze wordt regelmatig aangevuld 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 ge
steund 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 2018, maar vooral ook om
daarna weer met elkaar verder te kijken in 2019.
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 25-05-2019

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

Martin Slippens, Streekweg 347,
Tel.: 0228 - 526740

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

Tel.: 0546 - 577981

Herman Borgelink

Tel: 06 - 22386717

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

Bestuurslid:

1616 AH Hoogkarspel		

Wilma Nijland

Tel.: 045 - 5272717

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

flardi@telfort.nl

Aspirant Bestuurslid:
Herman Borgelink, Maatkamp 21
7482 KC Haaksbergen

Tel: 06 - 22386717

info@barbarahaaksbergen.nl
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