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1. De ledenvergadering 
 
De ledenvergadering werd gehouden op 11 april 2019.  
Er was geen contributie verhoging en geen verhoging van de lidmaatschapswaardes 
(pakketwaarden).  
Zie verder het verslag van deze vergadering. 
 
 
 
 

2. Het bestuur 
 

Het bestuur van de begrafenisvereniging bestond per 31 december 2019 uit de volgende zes 
personen: 
 
J. Brands, voorzitter 
H. van Urk, 1e penningmeester 
P. Buter, 1e secretaris 
B. Brouwer, bestuurslid 
B. Visser, bestuurslid 
L. Visser, bestuurslid 
 
 
 
 

3. Vergaderingen van het bestuur 
 

Het algemeen bestuur vergaderde zes maal voor een reguliere bestuursvergadering.  
Een aantal commissies bereidde in een aantal bijeenkomsten diverse vergaderpunten voor. 
Het dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter, de 1e penningmeester en de 1e secretaris kwam 
elke laatste woensdag van de maand bij elkaar om samen met de manager de lopende zaken te 
bespreken. Aansluitend werden dan de directievergaderingen gehouden. Van deze vergaderingen zijn 
de verslagen voorgelegd aan het algemeen bestuur. 
 
 
 
 

4. Uitvaart assistenten 
 

Als uitvaartleiders waren de heren J. van Urk en D. Cretier beschikbaar.  
Als extra uitvaartleiders waren mw. A. Pasterkamp en dhr. L. van Loosen inzetbaar.  
Als assistent uitvaartleider/dragers waren beschikbaar; mw. A. Bakker, mw. S. Kramer en mw. F. 
Brands. 
In oktober 2019 zijn als dragers aangenomen; dhr. J Bakker en dhr. W. Markus 
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5. Overig personeel 
 

Administratief;           mw. A. Pasterkamp (administratie) en dhr. L. van Loosen (manager). 
 
Dragers;                     dhr. P. Hoekman, dhr. J. ten Napel, dhr. J. vd Berg, dhr. W. Verbaan, dhr. H. 

Hakvoort, dhr. D. Cretier, Mw. A. Bakker, Mw. F. Brands, Mw. S. Kramer, W. 
Markus, J. Bakker 

 
Bedienend personeel; mw. A.J.Korf (tevens interieurverzorgster), mw. E. Schenk-Roth 

en mw. J. Romkes-Bakker 
 
 
 
 
 

6. Aantal leden 
 

                               31-12-2015         31-12-2016      31-12-2017         31-12-2018 31-12-2019 
Betalende leden        13.386                  13.672               14.038                14.295       14.891 
Niet betalend               5.769                    5.719                 5.709                  5.894         5.808 
Totaal                        19.155                  19.391               19.747                20.189       20.699 
 
 
 
 
 

7. Verzorgde begrafenissen 
 

Jaar                              2015                      2016            2017                      2018  2019 
Op Urk                           89                          97                      92                         101    85 
Buiten Urk                       5                             5                        4                            2      1 
Totaal                            94                         102                      96                        103   86 
Levenloos geboren        2                              1                        3                           1     1 
 
 
 
 

8. Overzicht betalend ledenbestand 
 

 Jaar                             31-12-2015        31-12-2016      31-12-2017        31-12-2018 31-12-2019 
B pakket                          3.038                  2.970              2.941                   2.934    2.809 
B/A pakket                     10.348                10.702            11.097                   11.361       12.082 
                                      13.386                 13.672            14.038                   14.295  14.891 
Extra pakket                    1.604                   1.604              1.847                     2.305    3.202 
Kinderpakket         75                       68        68             69         70 
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9. Overige activiteiten 
 
Toezicht 
Onze koepelorganisatie Nardus heeft een gedragscode voor uitvaartverenigingen ontwikkeld.  
De Nardus Norm. Deze gedragscode geeft richtlijnen en waarborgt de kwaliteit op het gebied van de 
uitvaartzorg, de financiën en het bestuur. Het is mogelijk om via Nardus een opleiding te volgen voor 
deze drie verschillende onderdelen van een uitvaartvereniging. Het bestuur van Draagt Elkanders 
Lasten onderschrijft de Nardus Norm. Voor verdere informatie hierover, zie www.nardus.eu. 
 
 
Solvency II Basic 
Als gevolg van de financiële crisis van enkele jaren geleden zijn, op Europees niveau, de Solvency II 
toezichtregels ingevoerd. Deze toezichtregels moeten de consument beschermen tegen financiële 
risico’s en legt financiële instellingen verplichtingen op om deze risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten. 
Als deze regels, onverkort, zouden worden toegepast op onze vereniging zal, naast de zware 
bestuurlijke kwaliteitseisen en de toenemende administratieve lasten en bijkomende kosten, onze 
financiële positie dusdanig verslechteren dat de contributies fors verhoogd zullen moeten worden. Om 
dit te voorkomen is destijds, via onze belangenbehartiger Nardus, een politieke lobby gestart. Dit heeft 
geresulteerd in een aantal vrijstellingsregels waardoor we buiten dit zware toezichtmodel bleven. Door 
de groei welke onze vereniging doormaakt komen de grenzen van deze vrijstellingsregels echter in 
een rap tempo in zicht en zullen op korte termijn bereikt worden, waardoor de toezichtregels van 
Solvency II alsnog voor ons gaan gelden en toegepast gaan worden. Het Algemeen bestuur is al 
enkele jaren aan het zoeken naar oplossingen voor dit probleem. Dit jaar (2020) komt het bestuur met 
een voorstel aan de leden.     
 
 
Bestuur 
In haar toekomstvisie heeft het bestuur van Draagt Elkanders Lasten uitgesproken dat wij meer zullen 
moeten functioneren als een bestuur op hoofdlijnen en ons zullen moeten richten op verdere 
professionalisering en stroomlijning van de organisatie.  De wijziging van de statuten in het jaar 2012 
maakt dit mogelijk. Door de gestage groei van onze vereniging zullen er op korte termijn strategisch 
belangrijke besluiten moeten worden genomen.  
In het najaar van 2019 maakte de voorzitter bekend te gaan stoppen met zijn taken. De secretaris 
neemt als waarnemend voorzitter zijn taken over.  
 
 
Personeel 
Om de kwaliteit van onze dienstverlening op een hoog niveau te houden zijn er diverse opleidingen 
ontwikkeld speciaal toegespitst op de uitvaartplechtigheid zoals we deze plaatselijk kennen. 
Voor de dragers, de assistenten en de uitvaartleiders is er een handboek geschreven waarin alle 
aspecten van hun vak specifiek beschreven wordt. Een aantal keren per jaar wordt deze theorie in de 
praktijk gebracht door met het hele team al deze onderwerpen te oefenen in het Rouwcentrum en op 
de begraafplaats. Een handboek voor de gastvrouwen is nog in ontwikkeling. 
 
 
Website / Sociale media 
De website van Draagt Elkanders Lasten informeert de leden op allerlei gebied. Regelmatig wordt 
deze informatie op actualiteit getoetst en aangepast. Naast de website is Draagt Elkanders Lasten ook 
actief op Face Book.  
 
 
Troostavond 
December vorig jaar organiseerden wij een troostavond voor leden en niet leden welke een kind 
hebben verloren. Er was troostvolle samenzang en Anja den Otter vertelde deze avond over haar 
persoonlijke ervaringen met troost in verband met het verlies van haar levenloos geboren tweeling. 
Het boek dat ze naar aanleiding van deze gebeurtenis heeft geschreven, werd gratis ter beschikking 
gesteld aan de bezoekers van deze avond. 
 
 
 
Urk, oktober 2020. 
 
P. Buter, wnd voorzitter/secretaris 


