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HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN   
 

Uitvaartvereniging De Laatste Eer te Koedijk 
 

2007 

 
Lidmaatschap 
 
Art. 1.  Alvorens iemand als lid tot de vereniging wordt toegelaten, 

onderzoekt het bestuur of hij voldoet aan de voorwaarden, 
die in de statuten voor het verkrijgen van het lidmaatschap 
gesteld zijn. 

 
Art. 2. 1.  Onder huisgenoten worden alleen begrepen de leden 
               van het gezin. 
          2.  Jonggehuwden, die bij hun ouders inwonen, kunnen 
               niet mede-ingeschrevenen zijn. 
          3.   Vermeerdert of vermindert het gezin of vertrekt het naar  

elders, dan dient hiervan binnen veertien dagen kennis 
gegeven te worden aan het bestuur. 

 
Art. 3. 1.  Het bestuur is bevoegd de toelating van een persoon als lid 

of als mede-ingeschrevene te weigeren indien hij 
               lijdt aan een ziekte, tenzij hij tot zijn aanmelding lid of 
               ingeschrevene was van een uitvaartvereniging waarmee 
               een regeling voor het overnemen van leden is getroffen. 
          2. Ingevolge artikel 6, lid 6, van de statuten kan het 

bestuur aan de toelating van personen boven de vijftig jaar 
bijzondere voorwaarden verbinden, tenzij deze personen tot 
hun aanmelding lid zijn geweest van een uitvaartvereniging 

               waarmee een regeling voor het overnemen van leden is 
               getroffen die in deze gevallen voorziet. 
 
Verplichtingen van de leden 
 
Art. 4.  Bij toetreding tot de vereniging betalen leden en mede-

ingeschrevenen een contributie die door de algemene 
ledenvergadering is vastgesteld. 
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Art. 5.  Het beginsel van de contributieheffing, bedoeld in artikel 12, 
           lid 1, van de statuten, is als volgt: 

1. Vanaf het moment van inschrijving betalen de leden en 
mede-ingeschrevenen de contributie zoals bedoeld in art. 4 
van dit huishoudelijk reglement.  

2. De algemene ledenvergadering kan een classificatie naar 
leeftijd voor deze contributie vaststellen. 

 
Art. 6.  Bij overlijden van een lid of mede-ingeschrevene geven de   

nabestaanden daarvan binnen 12 uur kennis aan de 
uitvoerder die met de gehele verdere regeling van de 
lijkbezorging is belast. 

 
Rechten van de leden 
 
Art. 7.        Ingevolge het bepaalde in artikel 10, lid 2, van de statuten   
                hebben de rechthebbende nabestaanden van een overleden       

lid of overledene mede-ingeschrevene recht op het volgende:            
  

a.  een eenmalig bedrag, de pakketwaarde, zoals dat door de                 
algemene ledenvergadering is vastgesteld. Naar aanleiding van 
het actuarieel rapport, dat om de drie jaar wordt opgevraagd, zal 
de pakketwaarde opnieuw door de algemene ledenvergadering 
vastgesteld worden.   
b. de uitgekeerde pakketwaarde wordt gezien als een  
tegemoetkoming in de uitvaartkosten.  

       c. de algemene ledenvergadering kan een classificatie naar leeftijd   
voor dit eenmalige bedrag vaststellen.  

 
    
Art. 8.   Indien een lid of mede-ingeschrevene buiten Koedijk overlijdt 

en begrafenis te Koedijk gewenst wordt, zijn de meerkosten 
van het vervoer voor rekening van de rechthebbende 
nabestaanden met behoud van de verenigingsbijdrage zoals 
bedoeld in art. 7 a. van dit huishoudelijk reglement. 

           
Bestuur 
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Art. 9. 1. Voor elke vacature in het bestuur moet ten minste één 
kandidaat worden gesteld. Deze kandidatuur wordt in de 
oproep voor de algemene ledenvergadering vermeld.  

2. Indien de kandidatuur niet in de oproep voor de algemene 
ledenvergadering kon worden vermeld, kan de algemene 
ledenvergadering besluiten de kandidatuur aan te houden en 
na een nieuwe oproep over deze kandidaat en eventuele 
kandidaten te stemmen. 
 

Art. 10.  Concurrenten van de vereniging kunnen geen lid zijn van het 
             bestuur. 
 
Art. 11.  De algemene ledenvergadering kan aan leden van het 

bestuur een redelijke vergoeding toekennen. 
 
Art. 12. 1.  De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en de 

algemene ledenvergadering, tenzij de statuten anders 
bepalen.  
Hij tekent met de secretaris de officiële stukken.  
Bij afwezigheid wordt hij vervangen door de tweede 
voorzitter. 

2.  De secretaris voert de briefwisseling van de vereniging, stelt 
de notulen op van de bestuursvergaderingen en het verslag 
van de algemene ledenvergadering, tenzij de statuten anders 
bepalen.  
Hij houdt het archief van de vereniging bij en zorgt voor 
tijdige oproeping voor de bestuur- en ledenvergaderingen,  
onder vermelding van de agenda.  
Hij tekent met de voorzitter de officiële stukken. 

                 Bij afwezigheid wordt hij vervangen door de tweede  
                 secretaris. 
            3.  De penningmeester beheert de geldmiddelen en voert de 

administratie, zorgt voor tijdige incasso van de contributies 
en vorderingen van de vereniging op derden en de 
uitbetaling van de eenmalige bijdrages en andere geldelijke 
verplichtingen en maakt ieder jaar het financieel verslag. Bij 
afwezigheid wordt hij vervangen door de tweede 
penningmeester of de secretaris. 

 
Art. 13.  Voor het bestuur bestemde stukken moeten door de leden bij 
             de secretaris worden ingediend of aan hem worden 
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             toegezonden. 
 
Art. 14.  Het bestuur zorgt voor ter zake doende verzekeringen ten 

behoeve van de vereniging, het bestuur en de vrijwilligers. 
 
Art. 15.  Het bestuur, handelend volgens de statuten en dit 

huishoudelijk reglement, kan niet aansprakelijk worden 
gesteld voor dat handelen, noch in zijn geheel, noch voor wat 
betreft de bestuursleden afzonderlijk. 
 

Art. 16.  Het bestuur kan de uitvoerder en de administrateur tot zijn 
vergaderingen toelaten, als deze geen bestuursleden zijn.  
Zij hebben daar dan een raadgevende stem. 

 
Art. 17.  De uitvoerder zal buiten zijn dienstverband om geen begrafe- 
             nissen verzorgen of bemiddeling verlenen bij het sluiten 
             van verzekeringen zonder de goedkeuring van het bestuur. 
 
Algemene ledenvergadering 
 
Art. 18.  Tijdstip, plaats en agenda van de algemene ledenvergadering 
             moeten ten minste veertien dagen voor de datum van deze  
             vergadering ter kennis van de leden worden gebracht op 
             de wijze zoals in de statuten is bepaald. 
 
Art. 19.  Hij, die volgens de statuten als voorzitter van de algemene 

ledenvergadering optreedt, heeft de leiding van die 
vergadering, handhaaft de orde en is bevoegd het woord 
verder te onthouden aan sprekers die bij de behandeling van 
een onderwerp reeds driemaal het woord daarover hebben 
gevoerd.  
Hij is bevoegd de personen die zich aan verstoring van de 
orde schuldig maken, het recht te ontzeggen verder aan de 
bespreking deel te nemen en hen zo nodig uit de vergadering 
te (laten) verwijderen. 
Hij mag de vergadering zo nodig schorsen en verdagen. 
 

Art. 20. 1.  In een algemene ledenvergadering wordt over elk voorstel en 
                elke vacature afzonderlijk gestemd. 

2.  Schriftelijke stemming geschiedt op briefjes die door of 
namens het bestuur van de vereniging zijn verstrekt, of 
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hoofdelijk als de algemene ledenvergadering daartegen geen 
bezwaar heeft. 

            3.  Voor toepassing van artikel 13, lid 2, 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 namen voorkomen dan er  
    kandidaten gesteld zijn. 

   c. over de inhoud waarvan ernstige twijfel bestaat. 
 
Art. 21. 1.  Indien schriftelijk wordt gestemd, wijst de voorzitter van 

de algemene ledenvergadering een stembureau aan. 
Dit bestaat uit twee personen die op de vergadering 
aanwezig zijn en die geen lid zijn van het bestuur of 
kandidaat zijn bij de verkiezingen of op andere wijze 
belanghebbende bij de uitslag van de stemming zijn.  

2. Het stembureau controleert en telt de stemmen, stelt de 
uitslag van de stemming vast en maakt deze op verzoek van 
de voorzitter van de vergadering bekend.     
De uitslag van de stemming wordt in het verslag van de 
vergadering opgenomen. 
 

Geldmiddelen 
 
Art. 22. 1.  Het bestuur is verplicht het advies in te winnen van  
                 Nardus, samenwerkende uitvaartorganisaties, over de te  
                 vormen reserve. 

2. Over de wijze van geldelijke beleggingen zal het bestuur 
eveneens het advies inwinnen van Nardus, samenwerkende 
uitvaartorganisaties, alvorens aan de algemene 
ledenvergadering schriftelijke voorstellen daarover te doen.             
Het advies zoals boven bedoeld maakt deel uit van de 
vergaderstukken. 
 

Slotbepalingen 
 
Art. 23. 1. De in artikel 25, lid 3, van de statuten bedoelde commissie 

van arbitrage bestaat uit drie leden, van wie elke partij er een 
benoemt. De aldus benoemde twee leden wijzen gezamenlijk 
de derde aan, die als voorzitter optreedt.  
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2.  Op verzoek van een van de partijen kan een beroep worden 
gedaan op arbitrage door Nardus, samenwerkende 
uitvaartorganisaties. 

            3.  De commissie van arbitrage bepaalt zelf de wijze van 
                behandeling van het geschil. 
 
Art. 24 Het lopende archief berust bij de secretaris of op het adres 

waar de vereniging kantoor houdt. Het staande archief wordt 
in bewaring gegeven bij het gemeentearchief van Alkmaar. 
Ieder jaar bepaalt het bestuur welk deel van het archief naar 
het gemeentearchief van Alkmaar zal verhuizen. 

------------ 
------------ 

 
Een gewaarmerkt exemplaar van dit huishoudelijk reglement wordt in 
bewaring gegeven bij notariskantoor Wijnbeld te Schoorldam waar de 
statuten van de vereniging zijn verleden om bij deze statuten bewaard te 
worden. 
 
Vastgesteld in de algemene ledenvergadering van uitvaartvereniging  
De Laatste Eer op dinsdag, 24 Februari 2016 in ontmoetingscentrum  
De Rietschoot, Saskerstraat 22, 1831 CR Koedijk. 
 
Koedijk, 12 April 2016 
 
B. Slooten, voorzitter 
 
 
F. Ploeger, secretares 
 

 
 

 
                 


