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Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" Koedijk 

 
Inleiding 
 
Het Jaarverslag 2018 bestaat uit twee delen t.w. 

- Bestuursverslag en 

- Jaarrekening 
  
Bestuursverslag 
 
Algemeen 
Het bestuur heeft in 2018 drie keer vergaderd. Er was één Algemene Ledenvergadering. Het 

dagelijks bestuur heeft twee keer vergaderd met het overkoepelend orgaan Nardus.  
 
De rode draad in 2018 was wederom het voortbestaan van de vereniging, de solvabiliteit (kunnen 

wij aan onze geldelijke verplichtingen voldoen) in de gaten houden of het noodzakelijk was de 
contributie te verhogen. Tevens hoe we meer leden kunnen werven om het voortbestaan te 
waarborgen. 
Het financiële deel van onze vereniging bleef het bestuur bezighouden. De inkomsten zijn gedaald 

met door het feit dat er in 2018 minder uitvaarten hebben plaatsgevonden. Bovendien werd er 
vrijwel geen rente meer ontvangen op de Spaarrekeningen.  
 
Het bestuur doet er alles aan de vereniging financieel gezond te houden en de contributie als het 
even kan slechts met de inflatiecorrectie (CBS) te verhogen.  
 
Ook met de ledenwerving blijft het bestuur actief bezig, waarbij o.a. lokale bladen gebruikt zullen 

worden.  
Kortgeleden is een Nieuwsbrief verspreid. Verdere actie zal worden ondernomen door het bestuur 
de Nieuwsbrieven ook te verspreiden bij bv. De Huisartsenpraktijk(en), Tandheelkundige centra en 
Verzorgingscentra. 

 
AVG  
Onze vereniging heeft sinds de invoering van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) 

per 25 mei 2018 voldaan aan deze verplichting. Aanspreekpunt voor de AVG en plaatsvervanger is 

voor onze vereniging geregeld.  
 
Nardus  

Nardus is het overkoepelend orgaan van de uitvaartverenigingen. Het bestuur staat in nauw 
contact met Nardus en zal wanneer nodig contact met hen opnemen. Onze tussenpersoon bij 
Nardus woont de Jaarvergadering bij, zoals ook het bestuur aanwezig is bij vergaderingen van 
Nardus.  
 
Begraafplaats Kerkelaan te Koedijk 
Zowel de begraafplaats als de urnenmuren blijven onze aandacht houden. Regelmatig wordt een 

bezoek gebracht aan de begraafplaats. Geen op- of aanmerkingen. 
 
Archief van de vereniging 
Het archief van de vereniging wordt opgeslagen bij het Regionaal Archief in Alkmaar. De Website 
beheerder is momenteel bezig om alle stukken in the “cloud” te zetten zodat het beter toegankelijk 
wordt. Als dit klaar is gaat alles op een beelddrager naar het Regionaal Archief. 

 
Dragers 
Uitvaartvereniging De Laatste Eer Koedijk heeft een zeer trouwe dragers. Door de komst van een 
nieuwe drager is het aantal nu negen personen. 
 

Jubilarissen 

 
Jaar: Naam: Jaren in dienst: 

2019 Jan de Bruijn 40 jaar 

 Arie Dekker 12 ½ jaar 

 Leo de Vet 12 ½ jaar 
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Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" Koedijk 

Ledenadministratie  
Uitvaartvereniging De Laatste Eer Koedijk heeft 825 ingeschreven leden.  

 
Jaarrekening 2018 

Overledenen 
 
In 2018 zijn er negen leden van Uitvaartvereniging De Laatste Eer Koedijk overleden.  
 
In de onderstaande tabel zijn de namen, overlijdensdata en leeftijden weergegeven. 

 

 
 
Aparte vermelding: 
2017: 

6 C. de Hoop-de Graaf Bericht van 

16-08-2018 

Omissie van Uitvaarder haar 

overlijden door te geven aan 

de Laatste Eer. Hoort thuis op 

de lijst van overledenen van 

2017. 

 
Balans per ultimo 31-12-2018 
 
Per 31 december 2012 is de kleding van de dragers op de balans geplaatst voor het bedrag van 
€ 1, - Dit op advies van branchevereniging Nardus om zodoende inzichtelijk te maken dat de 
Uitvaartvereniging kleding heeft verstrekt aan de dragers, welke eigendom zijn van 
Uitvaartvereniging De Laatste Eer Koedijk. 

 

Het saldo Liquide middelen is per balansdatum gedaald met € 6.833,-. Deze daling wordt verklaard 
door het feit dat er per 31 december 2018 facturen zijn betaald voor twee crematies en een 
begrafenis die nog niet zijn doorbelast aan de nabestaanden. Deze facturen zijn op de balans 
opgenomen onder de post ‘Nog te factureren doorbelastingen’ voor een bedrag van € 7.712,-.  
 
De balanspost Debiteuren betreft een factuur aan één van de nabestaanden die per balansdatum 

(nog) niet is voldaan. 
 
Staat van baten en lasten 2018 
 
Baten 
De post Baten uitvaart komt lager uit dan begroot in verband met het feit dat er in 2018 minder 
uitvaarten hebben plaatsgevonden dan in de begroting was opgenomen.  

Tevens is er aan de nabestaanden van twee leden die zijn overleden enkel de pakketwaarde 
uitgekeerd, omdat de uitvaart niet via Uitvaartvereniging De Laatste Eer Koedijk was gelopen. 
 
In totaal is er in 2018 voor € 3.866, - aan contributies (en donaties) geïnd bij de leden.  
 
 

Naam Overlijdensdatum Leeftijd

Dhr. S. Kopjes 12 januari 2018 85

Dhr. T.G. Kruijer 18 januari 2018 51

Dhr. P.N. Barsingerhorn 12 februari 2018 85

Dhr. J. Keeman 3 maart 2018 85

Dhr. J.P. de Vries 10 juni 2018 81

Dhr. J. de Vet 12 oktober 2018 80

Mevr. M.M. Slokker - Koning 13 oktober 2018 89

Dhr. J. Tromp 2 november 2018 67

Mevr. E.A.M. van Leeuwen - Hertoghs 5 december 2018 73
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Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" Koedijk 

 
Daarnaast zijn er in 2018 vier personen lid geworden van Uitvaartvereniging De Laatste Eer 
Koedijk.  
 
De rentebaten hebben betrekking op de rente over 2018 die is ontvangen op de spaarrekeningen.  
In de begroting van 2019 is de verwachte rente nog steeds laag aangezien de rentestand op dit 

moment erg laag is 
 
Lasten  
De post Uitvaartkosten komt, net als de post Baten uitvaart, lager uit dan begroot in verband met 
het feit dat er in 2018 minder uitvaarten hebben plaatsgevonden dan in de begroting was 
opgenomen. 
  

De totale marge op de uitvaarten is in 2018 iets lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door het 
feit dat er aan de nabestaanden van twee leden die zijn overleden enkel de pakketwaarde is 
uitgekeerd.  
Vanaf 2017 is de pakketwaarde verlaagd van € 300, - naar € 125, - in het geval de uitvaart niet via 
Uitvaartvereniging De Laatste Eer Koedijk loopt. Dit om er voor te zorgen dat de actuariële reserve 
op peil blijft en daarmee de Uitvaartvereniging financieel gezond blijft. 

 
De overige lasten laten geen bijzonderheden zien. 
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Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" Koedijk 

 

 
 
 

Balans

ACTIVA

Voorraad

Kleding 1€              1€              

Vorderingen

Debiteuren 3.638€      260€          

Nog te factureren doorbelastingen 7.712€      2.824€      

Nog te ontvangen rente 55€            111€          

11.405€    3.195€      

Liquide middelen

Rabo betaalrekening 916 3.494€      10.438€    

Rabo spaarrekening 432 27.332€    27.325€    

SNS spaarrekening 930 39.446€    39.342€    

70.272€    77.106€    

Totaal 81.679€    80.302€    

PASSIVA

Eigen Vermogen

Eigen Vermogen per 01-01 14.573€    16.014€    

Toevoeging E.V. -924€        -1.441€    

Correctie i.v.m. actuarieel rapport -€          -€          

Eigen Vermogen per 31-12 13.649€    14.573€    

Actuariële Reserves per 01-01 65.729€    63.506€    

Toevoeging A.R. 3,5% 2.301€      2.223€      

Correctie i.v.m. actuarieel rapport -€          -€          

Actuariële reserves per 31-12 68.030€    65.729€    

Totaal vermogen 81.679€    80.302€    

Dekk ingsgraad 1,20          1,22          

Kortlopende schulden

Crediteuren -€          -€          

Overige kortlopende schulden -€          -€          

-€          -€          

Totaal 81.679€    80.302€    

31 december 2018

31 december 2018

31 december 2017

31 december 2017
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Staat van baten en lasten

Baten

Baten uitvaart 40.000€    35.027€   40.000€   

Contributie en donateurs 3.900€      3.866€     3.900€      

Inkoop in de vereniging -€          100€         -€           

3.900€      3.966€     3.900€     

Rentebaten 50€            55€           50€           

Totale baten 43.950€    39.048€   43.950€   

Lasten

Uitvaartkosten 38.000€    34.205€   38.000€   

Toevoeging actuariële reserve (3,5%) 2.381€      2.301€     2.301€      

Kantoorbenodigdheden 150€          -€          250€          

Drukwerk -€          97€           -€           

Vakbladen 35€            34€           35€            

Kleding dragers -€          30€           -€           

Computerkosten 160€          159€         160€          

Telefoonkosten 90€            86€           100€          

Representatiekosten 50€            -€          50€            

Advertentiekosten 185€          197€         185€          

Vergaderkosten 400€          225€         650€          

Contributie Nardus 180€          124€         180€          

Advieskosten -€          100€         -€           

Verzekeringen 250€          243€         250€          

Bankkosten 265€          265€         265€          

Vergoedingen bestuur 1.800€      1.800€     1.925€      

Jubilea -€          90€           -€           

Cursuskosten -€          -€          -€           

Reis- en verblijfskosten -€          -€          -€           

Overige kosten -€          18€           -€           

5.946€      5.767€     6.351€     

Totale lasten 43.946€    39.972€   44.351€   

RESULTAAT 4€              -924€       -401€       

Begroting 2019 Realisatie 2018 Begroting 2018

 
 

Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" Koedijk 

 
 


