Huishoudelijk Reglement
Uitvaartvereniging Voerendaal
Kerkplein 43 6367 EN Voerendaal.

Artikel 1
De jaarlijkse bijdrage van de leden wordt op voorstel van het bestuur vastgesteld door de
Algemene Vergadering.
In geval van betalingsonmacht kan het bestuur anders beslissen.
Artikel 2
De betaling der bijdrage vindt plaats op basis van een door het bestuur vast te stellen systeem.
Het lidmaatschap gaat in op de eerste dag van de maand van aanmelding.
Artikel 3
a. Personen, die lid worden, betalen eenmalig een bedrag aan administratiekosten.
b. Het bestuur is bevoegd de toelating van een persoon, hetzij als lid, hetzij als medeingeschrevene te weigeren, indien hij/zij lijdende is aan een ernstige ziekte.
Artikel 4
Bij overlijden van een lid of mede-ingeschrevene geven de nabestaanden daarvan, zonder
ondernemers in te schakelen, binnen 24 uur kennis van overlijden door aan onze vereniging.
Ter nastreving van het in de statuten omschreven doel wordt bij overlijden van leden door de
vereniging desgewenst en in overleg met de nabestaanden de uitvaart geregeld conform de
door de A.L.V. vastgestelde voorzieningen.
a. Doodgeborenen: bij melding van een vrucht jonger dan 24 weken is de dienstverlening
aangepast.
b. Bij een doodgeboren kind vanaf 24 weken wordt rekening gehouden met een beperkt
gebruik van het voorzieningenpakket, uitvaartvergoeding wordt dan ook vergoed
voorzover van het pakket gebruik gemaakt wordt.
c. In beide gevallen kan geen verrekening van het pakket plaats vinden, er worden
eveneens geen sieraden (gouden of zilveren hangertjes of kettinkjes) vergoed.
d. De leden kunnen in alle gevallen kiezen tussen een begrafenis of een
crematieverzorging.
e. Uiteraard worden alle bijkomende individuele wensen voor hen geregeld.
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Artikel 5
a) Verstrekt de vereniging in het geheel geen diensten, dan betaalt de vereniging in
principe geen vergoeding. Van deze bepaling kan echter worden afgeweken, b.v.
indien het overleden lid te ver van het werkgebied woonachtig was en het bestuur
dientengevolge uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het verrichten van
diensten door derden. De vergoeding zal niet hoger zijn dan het bedrag dat deze
diensten aan kosten voor de vereniging zouden hebben meegebracht.
b) Indien door de nabestaanden de regeling (binnen het werkgebied van de vereniging)
van een uitvaart en of crematie uitbesteedt is aan derden, zonder toestemming van de
vereniging, zullen de regelkosten in mindering gebracht worden op de uit te betalen
vergoeding van de pakketwaarde.
De hoogte van de regelkosten worden jaarlijks door het bestuur vastgesteld.
c) Met instemming van het bestuur kan door of ten behoeve van niet-leden van de
diensten der vereniging gebruik worden gemaakt tegen een door het bestuur vast te
stellen kostprijs.
Bestuur
Artikel 6
a

b

c
d

e

f

Voor elke vacature in het bestuur moet door de zittende bestuursleden gezamenlijk
tenminste één kandidaat worden gesteld. Deze kandidatuur wordt bij de oproep voor
de Algemene Vergadering aan de leden medegedeeld.
Tot vier dagen vóór de aanvang van de Algemene Vergadering kunnen door de leden
kandidaten worden gesteld, mits de kandidaatstelling schriftelijk geschiedt, met
vermelding van de vacature, waarin de kandidaat wordt gesteld, bij de secretaris wordt
ingediend en door tenminste vijf leden ondertekend is.
De voorzitter leidt de vergadering van het bestuur en de Algemene Vergadering.
De voorzitter tekent met de secretaris de officiële stukken. Bij ontstentenis van één
van hen worden zij respectievelijk vervangen door de vice-voorzitter en de
penningmeester en bij hun ontstentenis door een door het bestuur uitdrukkelijk
aangewezen bestuurslid.
De secretaris is belast met het opmaken van de notulen van de Bestuurs- en de
Algemene Vergadering en het voeren van correspondentie namens de vereniging. Hij
houdt afschriften van de uitgaande stukken en bewaart ingekomen stukken en zorgt
voor een goede archivering. Tevens verzorgt hij de tijdige oproeping voor Bestuurs- en
de Algemene Vergadering onder vermelding van de agenda.
De penningmeester is belast met het beheer van de geldmiddelen en draagt zorg voor
de inning van de bijdragen en eventuele andere bijdragen en maakt ieder jaar een
financieel verslag op. Bij zijn ontstentenis wordt hij vervangen door de tweede
penningmeester. Het opnemen van bedragen boven € 5000,- is slechts mogelijk door
twee gemachtigde personen.
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Bestuursleden kunnen een door de Algemene Vergadering te bepalen vergoeding
worden toegekend voor hun diensten, alsmede worden hen noodzakelijke reis- en
verblijfkosten vergoed.
Het bestuur draagt er zorg voor dat alle roerende- en onroerende zaken van de
vereniging tegen brand en andere gevaren zijn verzekerd.

Artikel 7
Voor het bestuur of de vereniging bestemde stukken moeten door de leden bij de
secretaris worden ingediend of aan hem worden toegezonden. De leden zijn voorts verplicht
adreswijzigingen en wijzigingen in de gezinssamenstelling onverwijld door te geven bij de
administratie van de vereniging. Van een overlijden moet door de nabestaanden aan de
uitvaartleider (s) kennis worden gegeven en indien deze afwezig is bij de administratie der
vereniging.
Artikel 8
a

b

c

De taken van de administrateur worden omschreven in een functieomschrijving. Zij
kunnen omvatten de boekhouding, de leiding van de incasso en voorts onderdelen van
secretaris en penningmeester, echter niet de vertegenwoordiging van de vereniging en
het tekenen van de officiële stukken.
Het in artikel 10 lid 1 van de statuten bedoeld personeel dient zich naar de
voorschriften van het bestuur te gedragen dat daarvoor een functieomschrijving dient
op te stellen.
Het bestuur is bevoegd de administrateur tot een vergadering toe te laten. Deze heeft
dan alleen een adviserende stem.
Artikel 9

Bestuursleden, administrateur, uitvaartverzorger (s) en andere medewerkers van de vereniging
zullen buiten de vereniging om geen begrafenissen of crematies verzorgen, of bemiddeling
verlenen bij het sluiten van de verzekeringen, zonder de goedkeuring van het bestuur.
Algemene Vergadering
Artikel 10
Tijdstip, plaats en agenda van de Algemene Vergaderingen worden ter kennis van de leden
gebracht, op de wijze als bepaalt in artikel 11 lid 4 van de statuten.
Artikel 11
Hij, die krachtens de statuten als voorzitter van de Algemene Vergadering optreedt, heeft de
leiding van die vergadering, handhaaft daar de orde en is bevoegd het woord over bepaalde
onderwerpen aan sprekers, die bij de behandeling daarvan reeds drie maal het woord hebben
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gevoerd, verder te onthouden, hen die zich aan de verstoring van de orde schuldig maken, het
recht te ontzeggen verder aan besprekingen deel te nemen en hen zo nodig uit de vergadering
te doen verwijderen, alsmede de vergadering, zo nodig te schorsen en te verdagen.
Artikel 12
1.
2.
3.
4.

In een Algemene Vergadering wordt over elk voorstel en elke vacature afzonderlijk
gestemd.
Mondelinge stemming geschiedt bij hand opsteken.
Schriftelijke stemming geschiedt op door of namens de voorzitter van de vergadering
verstrekte briefjes.
Voor de toepassing van artikel 15 lid 1 van de statuten gelden bij schriftelijke stemming
als ongeldige briefjes:
a.waarop bij verkiezingen andere namen voorkomen dan die van de gestelde kandidaten
b waarop bij verkiezingen meer dan één naam voorkomt
c omtrent welker inhoud twijfel ontstaat.
Artikel 13

1.

2.

Indien schriftelijk wordt gestemd, wijst de voorzitter van de Algemene Vergadering
een stembureau aan, bestaande uit drie ter vergadering aanwezige leden, die geen lid
zijn van het bestuur en die als kandidaat of anderszins belanghebbende bij de uitslag
van de stemming zijn.
Het stembureau controleert en telt de stemmen, stelt de uitslag van de stemming vast
en maakt deze op verzoek aan de voorzitter bekend.
Artikel 14

In bijzondere gevallen, waarin dit reglement niet rechtstreeks voorziet, beslist het bestuur.
Artikel 15
Dit reglement treedt in werking op de dag volgende op die waarop het door de Algemene
Vergadering is vastgesteld.
Aldus vastgesteld in de Algemene Vergadering van 23 april 2006
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