
 

  

 
 

 
 
 
Concept notulen Algemene Ledenvergadering    
 
 
Datum  : 20 november 2019 
 
Tijd  : 10.00 uur 
 
Locatie  : Van der Valk hotel De Bilt, Holle Bilt 1, 3732 HM De Bilt 

 
 
Aanwezig van het bestuur : J. Blaak 

S. Franken-van Velzen  
C. Beaulen 
R. Stapper 
D. Philippo - Grupper 
M. van Kooten  

voorzitter 
secretaris 
penningmeester 
lid/ vice-voorzitter 
lid 
notulist 
 

Aanwezige leden:  Andringastate afscheidscentrum & crematorium J. Faber 
SCB Zoom- en Zegestede    A. van de Meene 
Uitvaartcentrum Oost Groningen   G. de Wal 

        Maatschap Crematorium Kranenburg Zwolle  F. Bergman  
        Crematoria Twente B.V.    H.Tomassen 
              FineVita Crematorium Heteren   B. Kamps 
        Eer en Volharding     T. Tubée 
        Crematorium ’t Laar     M. de Groof 
         J. de Groof 
        Crematorium Sneek     A. de Boer 
        Facultatieve Divisie Crematoria en Begraafplaatsen C. Bosua 
         R. Janssen 
        Crematorium Middelburg    K. van Breda 
         A.Faasen 
        Crematorium Nijverdal    G. den Ouden 
         H. ter Avest 

PC Uitvaart BV     J. Helthuis 
        Respectrum crematoria    B. van der Weide 

GUV      B. van Asselt 
        Crematorium Essenhof    M. Verkuil 
        Crematorium De Dijk    H. Ammerlaan 
        Crematorium Duin en Bollenstreek   A. Koornneef         
        Crematorium Hart van Berkelland   G. Brinkhorst 
         A. Brinkhorst 
        Crematorium Tilburg     M. van den Heuvel  
        Crematorium Laurentius    T. van Werkhoven 
         A.Schuit 
        DELA      P. Verrijth 
        Yarden      H. Leicher 
        Monuta      J. van der Broek 

A.Bethlehem 
        Crematorium Haskerpoort    P. de Jong 
         J. de Jong 
        Crematorium Sterrenheuvel    A. van Bokhorst 
         R. van Schooten 
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        Crematorium Hofwijk    W. Kerkhof 
        Crematoria Twente     H. Tomassen 

 
Afwezige leden met bericht: Crematorium Hoeksche Waard  R. Drijver  
 
1. Opening en mededelingen 

Naar aanleiding van het overlijden van de heer Henry Keizer spreekt de voorzitter, na het 
welkomstwoord,  woorden van waardering uit en vraagt de aanwezigen om een minuut 
stilte ter nagedachtenis. 
C. Beaulen en S. Franken geven een korte toelichting op de voorgenomen overname van 
Yarden door Dela. Zodra de overname definitief is en meer bekend dan wordt er gekeken 
naar de bestuurssamenstelling, stemverhoudingen etc. In de volgende ALV, april 2020, 
komt het bestuur hier op terug. 
Daarna is er speciaal welkom aan het nieuwe LVC lid: mevrouw Bokhorst van 
crematorium Sterrenheuvel. Ook wordt er stil gestaan bij het afscheid van enkele leden: 
De heren Molema, zijn vervanger is mevrouw Tomassen, De heer Holthof, opvolger is  
de heer Bergman, de heer de Gier, opvolger is de heer Ter Avest en het afscheid van de 
heer van Weeperen. 

  
    2. Algemene Ledenvergadering 10.04.19 

 2.1 Notulen onder dankzegging goedgekeurd en vastgesteld 
 2.2 Besluiten- en actiepuntenlijst : 

2016/004; kisten protocol en het testen van kisten lag even stil ivm vertrek medewerker 
bij  Yarden. Dit bleek een misverstand en het testen van kisten wordt nu weer opgepakt. 
Yarden heeft iets strenger beleid en daarom worden kisten bij Yarden getest en 
resultaten overgenomen door LVC. 
Website in ontwikkeling, januari komt een eerste opzet.  

 
     3. Ingekomen en uitgaande stukken 
  Geen opmerkingen.   
 
     4. Financiën 

Er wordt een presentatie gehouden door de accountant KroeseWevers. De presentatie 
over de BTW plicht van LVC/ Dr. C.J. Vaillantfonds wordt separaat aan de leden 
verstuurd.  
BUMA:  
De volmachten kunnen tot 30 november 2019 ingestuurd worden. De facturen worden in 
december verstuurd.  

    
 5. Dr. C.J. Vaillantfonds 

Men weet de weg naar het Dr. C.J. Vaillantfonds steeds beter te vinden. De criteria 
worden strikt gevolgd, oa de ANBI status is een harde eis. Ongeveer 30% van de 
aanvragen wordt afgewezen. 
De inkomsten blijven stabiel maar de uitgaven zijn gestegen de afgelopen jaren. De 
aanvragen van ziekenhuizen betreffen  altijd grote bedragen, omdat het bestuur juist ook 
graag kleinere projecten wil blijven ondersteunen zal worden gekeken hoe hier mee om 
te gaan. De reserve die het bestuur aanhoudt is €800.000. 

 
 6. Radionucliden 
  Het wachten is op de resultaten van RIVM. Zodra hierover meer bekend is  
                          wordt dit met de leden gedeeld. Dit zal begin 2020 zijn. Het bestuur zal een  
                          themabijeenkomst organiseren over de uitkomsten en eventuele nieuwe regels/adviezen. 
 
 7. Evaluatie themamiddag 

Leuk en goed om  met elkaar bij te praten en het informele gedeelte wordt zeker op prijs 
gesteld.  

 Een punt van kritiek is dat men wat diepgang miste en dat het wat prikkelender mag een  
             volgende keer. 
 De volgende bijeenkomst zal gaan over radionuclide en de WAB. (=Wet Arbeidsmarkt in  
 Balans 2020) 
 



 
 
8. Rondvraag 

Er wordt een vraag gesteld over het gelijktijdig cremeren van moeder en kindje. Hierin is 
het volgen van de wet van belang en moet er toestemming komen van de officier van 
justitie. Deze wordt, bijna, altijd gegeven. Mevrouw A. van de Meene heeft een reactie 
van een jurist welke aan de leden zal worden doorgestuurd. Bij gelijktijdig cremeren is er 
1 crematienummer.  

 Aanpassingen op de WOL; is nu ter beoordeling aan de 2e kamer.   
De vraag over de WAB komt uitgebreid aan de orde tijdens de volgende 
themabijeenkomst. In dit kader wordt  nogmaals gewezen op het lidmaatschap van de 
WVCN waar een presentatie is gehouden over de WAB. Deze zal aan de leden van de 
LVC ter beschikking worden gesteld.  
De vraag over het mogelijke effect van cremeren na een overlijden door inname van gif 
wordt meegenomen naar de themabijeenkomst van de ANVS.  
Omdat het gas(energie) verbruik binnen de crematoria een veel besproken onderwerp is 
en men kan leren van elkaar wordt besloten een werkgroep op te richten om kennis te 
delen inzake dit onderwerp. 
In de werkgroep zullen plaatsnemen: De heren Brinkhorst en Kamps, de dames van der 
Meenen, Langbroek en Tomassen. 
Mochten er leden zijn die weten welke crematoria geen lid zijn van de LVC graag 
doorgeven aan het secretariaat dan kan er met deze crematoria contact gezocht worden. 
 

 
De voorzitter wenst de leden fijne feestdagen en sluit om 12.30 uur de vergadering. De 
aanwezigen worden uitgenodigd voor de lunch 

   
 

 
  
 
  
 
    
  
 
 
           
     
 
  
 
  

 
 
          
 
 
 


