
Huishoudelijk reglement  
Uitvaartvereniging Westkant

Werkgebied
Artikel 1. 
Het werkgebied van de vereniging is de westkant en omstreken van de stad Groningen.

Lidmaatschap en donateurschap
Artikel 2.
Opzegging van het lidmaatschap of donateurschap door het lid/donateur kan alleen schriftelijk aan
het bestuur.
  
Contributies en entreegelden
Artikel 3.
De contributie zal eens per jaar worden betaald.

Artikel 4.
Ingeschreven leden betalen voor het eerst contributie in het jaar, na het jaar dat ze 18 jaar zijn 
geworden.
Nieuwe leden en donateurs betalen bij aanmelding de contributie voor het hele jaar van 
aanmelding.

Artikel 5. 
Nieuwe leden vanaf 30 jaar betalen een entreegeld, waarvan het bedrag volgens een rekenmodel 
wordt vastgesteld door het bestuur.  

Artikel 6.
Eventuele wijzigingen in het beginsel van de contributieheffing en entreegeld zullen volgens een 
besluit van de ALV worden toegepast.   

Artikel 7.
Indien naar het oordeel van het bestuur de noodzakelijke uitgaven niet uit de middelen c.q.  
bezittingen van de vereniging kunnen worden betaald, dan is de ALV bevoegd een hoofdelijke 
omslag over de leden te heffen. 

Vergoeding aan de leden
Artikel 8.
De diensten die door of namens de vereniging worden verricht kunnen zijn het vervullen van alle 
formaliteiten en verrichten van alle diensten t.b.v. de algehele regeling en verzorging van de 
uitvaart zoals bijvoorbeeld melding overlijden bij de overheid, afleggen/kisten/dragen/video 
opnamen, regeling condoleance/begraven/cremeren/nazorg en bediening bij condoleance.

Artikel 9.
Wanneer een lid komt te overlijden, dan zijn de nabestaanden verplicht zo spoedig mogelijk 
(binnen 3 x 24 uur) de vereniging c.q. de uitvaartverzorger van de vereniging hiervan in kennis te 
stellen. Bij niet nakomen van deze verplichting is het bestuur bevoegd om de vergoeding aan te 
passen c.q. te laten vervallen.  



Artikel 10.
Voor leden die door verhuizing hun uitvaart elders willen laten verzorgen is art. 10 lid 5 van de 
statuten van toepassing. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de leden in dit geval ook de 
uitvaart kunnen laten verzorgen door een lokale vereniging die is aangesloten bij een provinciale 
Federatie van Uitvaartverenigingen of die rechtstreeks is aangesloten bij de landelijke koepel 
NARDUS. 

Artikel 11.
De uitvaartvereniging heeft een overeenkomst met de uitvaartverzorger(s), waarin alle regels waar
een uitvaart aan moet voldoen, zijn vastgelegd.  

Artikel 12.
De vergoeding van de vereniging (pakketwaarde) kan nooit hoger zijn dan de werkelijke kosten van 
de uitvaart.  

Het bestuur
Artikel 13.
Het bestuur vergadert zo dikwijls het belang van de vereniging dit eist, doch tenminste 4 keer per 
jaar. De voorzitter is verplicht een bestuursvergadering bijeen te roepen, indien 2 of meer 
bestuursleden dit wensen.

Artikel 14.
De voorzitter, secretaris of penningmeester kunnen in spoedeisende gevallen, waarbij het niet 
mogelijk is een gewone bestuursvergadering te beleggen, besluiten nemen. Deze worden in de 
eerstvolgende vergadering aan het bestuur voorgelegd.   

Artikel 15.
Bestuursleden genieten geen bezoldiging. Bestuursleden kunnen een jaarlijkse vergoeding krijgen. 
Deze vergoeding wordt door de ALV vastgesteld.      
 
Artikel 16.
De penningmeester doet alle betalingen van alle bankrekeningen. Een andere bestuurder  
controleert minimaal maandelijks alle transacties en standen.       

Artikel 17.
De penningmeester mag per week maximaal een bedrag van € 15.000,00 betalen. Indien een 
hoger bedrag nodig is dient toestemming van de controlerende bestuurder te worden gevraagd.     

Artikel 18.
Binnen de financiële administratie worden alle bezittingen geadministreerd en periodiek vindt 
inventarisatie plaats of alle bezittingen nog aanwezig zijn.   

Artikel 19.
De penningmeester overlegt het bestuur een concept van de balans en de staat van baten en 
lasten over het voorgaande boekjaar. Na bespreking stelt het bestuur de definitieve balans en staat
van baten en lasten vast. De penningmeester overlegt kwartaalrapportages aan het bestuur.

Artikel 20. 



Het bestuur is bevoegd zich op kosten van de vereniging door een deskundige te laten bijstaan. De 
beloning voor de verschillende diensten van de deskundige wordt vastgesteld door het bestuur.  

Artikel 21.
Bestuurders gaan geen financiële verplichtingen aan namens de vereniging waarvan bekend is  dat 
de vereniging die niet kan nakomen.     

Artikel 22.
Bestuurders nemen maatregelen tegen voorzienbare (financiële) risico's door het nemen van, of 
opnemen van voorzieningen en/of het afsluiten van verzekeringen.    
 
Besluitvorming
Artikel 23.
Mondelinge stemming geschiedt bij hand opsteken. Schriftelijke stemming geschiedt door middel 
van briefjes die tijdens de vergadering worden uitgereikt.  

Artikel 24.
Indien schriftelijk wordt gestemd tijdens een ALV, wijst de voorzitter een stemcommissie aan, 
bestaande uit 2 leden die geen lid zijn van het bestuur en bij verkiezingen geen kandidaat of 
anderszins belanghebbende zijn.

Artikel 25.
Deze commissie controleert en telt de stemmen en stelt de uitslag van de stemming vast bij een 
door haar ondertekend proces-verbaal. Vervolgens maakt de commissie de uitslag op verzoek van 
de voorzitter aan de vergadering bekend.

Artikel 26.
Het bestuur is slechts bevoegd tot het nemen van wettige besluiten indien ter vergadering van het 
bestuur tenminste de helft van de zitting hebbende bestuursleden aanwezig is.  

Algemene bepalingen
Artikel 27.
Reglementswijziging kan op voorstel van het bestuur of minstens 10 leden plaats hebben. Een 
voorstel van de leden tot wijziging moet uiterlijk 3 weken voor een ALV met redenen omkleed, bij 
de secretaris worden ingediend. Als tenminste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen  
voor de voorgestelde wijziging is, is het voorstel aangenomen.

Artikel 28.
Dit reglement kan worden ontbonden als tenminste twee derde van de geldig uitgebrachte 
stemmen voor de voorgestelde ontbinding is.

Artikel 29.
De vereniging is aangesloten bij de stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen. Eventuele geschillen 
kunnen aan dit instituut worden voorgelegd. De beslissing van het klachteninstituut is bindend 
voor de partijen. 

Artikel 30.
Over gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur. 



Artikel 31.
Dit reglement treedt in werking een dag na de vaststelling. 

Aldus voorlopig vastgesteld in de bestuursvergadering van 14 juni 2022. 

– Het bestuur 
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