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Concept notulen Algemene Ledenvergadering      BIJLAGE 1 
  
 
 
Datum  : 11 november 2020 
 
Tijd  : 10.00 uur 
 
Locatie  : Via Teams 

 
 
Aanwezig van het bestuur : J. Blaak 

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

Voorzitter 
secretaris 
penningmeester 
lid/ vicevoorzitter 
lid 
notulist 
 

    
Aanwezige leden:   : T. Werkhoven   Crematorium St. Laurentius 
           B. van Asselt   Crematorium GUV  
     F. Bergman   Crematorium Kranenburg 
           A. van der Laan   FineVita 
     G. de Wal   Uitvaartcentrum Oost Groningen 
     R. Jansen   Facultatieve Divisie Crematoria 
     H. Tomassen   Crematoria Twente 
     B. van der Weide  Respectrum Crematoria 
     G. den Ouden   Uitvaartverzorging Nijverdal 
     H. Ter Avest   Uitvaartverzorging Nijverdal 
     P. Verrijth   DELA  
     N. Starmans   Crematorium La Grande Suisse 
     H. Leicher   Yarden 
     D. Koers   Monuta 
     A. van de Meene  Crematorium Zoomstede 
     Y. Langbroek   Crematorium Breda 
     E. Franse   Eer en Volharding 
     Th. Tubee   Eer en Volharding 
     M. Verkuil   De Essen hof 
     P. de Jong   Crematorium Haskerpoort  
 
 
      
Afwezige leden met bericht:  : A. van Loon   Uitvaartstichting Hilversum 
     H. Ammerlaan   Crematorium de Dijk 
     M. Smits   Crematorium Zorgvlied  
  
 
 
 
 
 
 



 
1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering en vraagt om vergaderdiscipline ivm vergaderen via Teams.  
 
Op verzoek van het secretariaat doet de voorzitter het dringende verzoek om de 
crematieaantallen binnen 14 dagen na afloop van het kwartaal aan te leveren.  
 
Welkom aan de dames Smeding en van der Elst van crematorium de Nieuwe Ooster, 
Amsterdam, beide niet aanwezig. Ook mevrouw Starmans wordt welkom geheten en gefeliciteerd 
met de opening van crematorium La Grande Suisse, Maastricht.  
 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 10.06.20 
Geen opmerkingen en de notulen worden vastgesteld onder dankzegging aan de notulist. 
 

3. Ingekomen en uitgaande stukken 
Faircoffins: Staan weer op de materialenlijst maar wordt door een van de leden geweigerd omdat 
er veel residu overblijft en de oven slecht te ruimen is. De heer Stapper geeft een toelichting. 
Faircoffins stond op de lijst, na enkele incidenten van de lijst gehaald maar na een proefcrematie 
weer terug op de lijst met aantekening dat er meer residu overblijft maar wel binnen de grenzen. 
Als de leden opmerkingen hebben of negatieve ervaringen met kisten van Faircoffins graag 
melden bij de heer Stapper omdat dit aanleiding kan zijn om weer in gesprek te gaan.  
     
Op verzoek wordt vanaf heden ook de interne en uitgaande post (van en naar de leden) in de 
postlijst opgenomen. 
 

4. Financiën 
De penningmeester geeft een toelichting op de definitieve jaarrekening; 
Post overlopende activa op de balans heeft verband met de metalen die wel al zijn opgehaald 
maar het geld is nog niet overgemaakt. Dit houdt een vordering op OrthoMetals in. Het geld komt 
dan in januari binnen en wordt dus overlopende activa genoemd.  
Debiteuren: een grotere post dit komt door de BUMA bijdrage die pas einde jaar is gefactureerd.  
Ook voor het eerst is BTW genoemd; er is een verplichting tot BTW heffen bij BUMA die weer 
teruggevraagd kan worden bij de belastingdienst. Juridische kosten zijn gemaakt in verband met 
het contract met BUMA en een onderzoek naar de structuur van het Vaillantfonds, al dan  niet 
loskoppelen van de LVC.  
Er wordt een opmerking gemaakt dat er in de brief behorende bij de jaarrekening gesproken 
wordt over aandeelhouders maar dit moet zijn ’leden’ dit wordt gecorrigeerd 
 
De voorzitter vraagt aan de leden of zij het bestuur decharge verlenen. Er zijn geen vragen meer 
en de leden verlenen het bestuur decharge. De voorzitter dankt de penningmeester voor al het 
werk dat hij heeft gedaan.  
 
De penningmeester geeft nog een update over het Vaillantfonds: Het fonds wordt goed 
gevonden, tot en met oktober is er 2,7 miljoen aan giften uitgegeven waarvan €250.000 aan 
giften die specifiek ivm corona zijn gedaan middels de versnelde aanvraag procedure. Er is tot en 
met oktober 2,9 miljoen binnen gekomen.  
 
Er is door de voorzitter en de penningmeester met BUMA gesproken over de kosten voor 
volgend jaar waar volgens het ingroeimodel weer een verhoging zou moeten zijn. Omdat het een 
grillig jaar is geweest met meer kosten in verband met Corona is het verzoek gedaan om in de 
staffel te temporiseren. Het goede nieuws is dat er door BUMA een extra korting van 16%wordt 
gegeven..  
Cat A: geen €2.500 maar €2.100 
Cat B: geen €5.000 maar €4.200 
Cat C: geen €7.500 maar €6.250 
Er worden complimenten gegeven voor dit resultaat.  
 

5. Coronacrisis 
Aan de vertegenwoordiger van het bestuursteam corona is gevraagd om zo snel mogelijk met het 
bestuur te schakelen. Dit is de laatste keer helaas  niet gelukt waardoor de tekst voor de leden 
pas na drie dagen gecommuniceerd kon worden. Vanuit de LVC gaat dan ook nu eerder 
gecommuniceerd worden en wordt er niet gewacht op het bericht van het bestuursteam. De 



berichten van de Overheid (RIVM) zijn altijd leidend.  
 
Aan alle leden wordt het dringende verzoek gedaan zich strikt te houden aan de regels. Er zijn 
geluiden dat er organisaties zijn die zich niet aan de regels houden om op die manier klanten te 
krijgen ten koste van andere leden.. Wanneer iedereen zich strikt aan de regels houdt is dat niet 
mogelijk. Het bestuur zal in de gaten houden waar het fout gaat en daar zo nodig actie op 
ondernemen.  
 
Er worden complimenten aan de heren Stapper en Blaak  gegeven voor hun vele 
werkzaamheden in het bestuursteam coronacrisis.  
 

6. Themamiddag 
Er worden complimenten gegeven voor de goede middag bij BOVAG. De heer Niessink was een 
voortreffelijk begeleider en het was een nuttige en inspirerende middag.  
Het overzicht met de ‘geeltjes’ is verstuurd en het is duidelijk dat er genoeg stof is om 
themamiddagen te organiseren. 
Er sprong één punt uit en dat was: Naturaverzekeraars die tevens een uitvoerende organisatie 
hebben..  Omdat dit erg leeft onder de leden  is het verbond van verzekeraars  gevraagd om 
tijdens een themamiddag uitleg te geven. Zij komen dit graag doen. Deze bijeenkomst zal pas 
gebeuren als er weer fysiek bij elkaar gekomen kan worden. Omdat marktwerking ook een punt 
van discussie is wordt geopperd ook de ACM uit te nodigen. Het is de bedoeling dat het Verbond 
van Verzekeraars inhoudelijk uitleg geven over de regels die er zijn voor Natura verzekeraars. Er 
wordt tegen de tijd dat de middag gaat plaatsvinden contact opgenomen met de ACM om te 
vragen wat zij vinden. De suggestie dat met het Verbond van Verzekeraars ook gesproken wordt 
over hoe zij een branche organisatie zien wordt meegenomen.  
 

7.  Voortgang selectie commissie en klankbordgroep  
Nog geen uitnodiging voor commissie en klankbordgroep.  
Niets te melden. 
 

8. Voortgang ronde tafelgesprekken 
Verslag van de vierde bijeenkomst is toegestuurd. 
De SKU heeft een uitnodiging gestuurd voor vervolggesprekken over de normering. Er wordt 
door het bestuur gekeken in welke vorm daaraan wordt deelgenomen, Door SKU, Nardus, 
Keurmerk persoonlijke uitvaart, is een gezamenlijk stuk aangeleverd. Daarnaast zijn er 
normeringen aangeleverd door DELA, Yarden en Monuta. Als LVC aangeboden om als dat 
gewenst is bij adviesgesprekken te zijn maar de gesprekken zullen in eerste instantie door eerder 
genoemden worden gehouden.  
Het is wel de bedoeling nog één maal met alle partijen aan tafel te zitten om de normeringen te 
definiëren, wat de wensen zijn om al dan niet in de wet te verankeren of over laten aan 
zelfregulering.   Voor het einde van het jaar zal nog een spiegelbijeenkomst gehouden worden 
als de notitie die door het ministerie wordt gemaakt naar aanleiding van de bijeenkomsten klaar 
is. Vervolg is waarschijnlijk na de verkiezingen.  
Het verzoek van de leden om als de notitie tbv de spiegelbijeenkomst er is deze in een 
vergadering via Teams te bespreken. Dit wordt toegezegd door het bestuur.  
 

9. Werkgroep energieverbruik 
Na de presentatie van vorige keer is er een  onderzoeksvraag geformuleerd. Er is een basisstuk 
gemaakt wat na de vergadering aan iedereen wordt toegestuurd. Dit stuk is naar verschillende 
onderzoekbureaus gestuurd, Men verwacht de offertes binnen twee weken binnen te hebben en 
dan wordt er een keuze gemaakt. Het is de bedoeling dat er tools komen voor alle crematoria om 
gas te besparen. Maar ook om adviezen te krijgen over mogelijkheden bestaande ovens om te 
bouwen naar goedkopere en milieuvriendelijker ovens.  
De voorzitter dankt de werkgroep voor het werk dat tot nog toe is gedaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 



10. Dr. Vaillantfonds 
Er is voldoende ruimte om iets extra’s te doen in het kader van Corona  daarom wil het bestuur 
de leden vragen akkoord te gaan met een donatie aan de voedselbank Nederland van €100.000. 
Zij kunnen het geld goed gebruiken om wellicht de mensen die daar aankloppen een extraatje te 
geven voor de feestdagen. De voedselbank heeft het moeilijk omdat zij minder binnen krijgen 
i.v.m. corona.  
Het idee wordt door de leden omarmd, men geeft aan dat het bedrag ook hoger mag zijn.  
Er wordt een toelichting gegeven door het secretariaat, in april heeft het fonds ook extra donaties 
zonder aanvraag gedaan en deze zijn heel goed ontvangen. Bij de voedselbank was men zelfs 
bijna in tranen. Er wordt besloten dat er €170.000 gedoneerd wordt ( er zijn 170 voedselbanken), 
en het secretariaat zal de Voedselbank Nederland begin december bellen. Ook zal er een 
gepaste manier van communicatie gevraagd worden.  
 

11. Rondvraag 
De heer Van der Weide vraagt aandacht voor digitaal verlof voor cremeren. Dit wordt een 
agendapunt voor volgende vergadering.  
De secretaris geeft aan dat zij vanuit de SKLU contact heeft met de VNG en neemt de vraag 
mee. De heer van der Weide levert bij de secretaris informatie aan over de pilot die bij hen 
geweest is. 
 
De voorzitter wenst de leden sterkte met alle corona maatregelen, hele fijne feestdagen en hoopt 
de leden in 2021 weer fysiek te ontmoeten.  
Daarna sluit hij de vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 


