Jaarverslag over het jaar 2015 van de
Christelijke Vereniging voor Uitvaartverzorging Soest

Bestuur:
De samenstelling van het bestuur was in het jaar 2015 als volgt:
Dhr. H. de Jong.
voorzitter
Dhr. A.G. Lengkeek
Dhr. S. Buijtenhuis secretaris
Dhr. J.C.P. Regnery
Dhr. M.A. Bruggeman penningmeester
Dhr. L. van de Hel
Mw. H. Vonk
lid

lid.
lid
lid

Medewerkers: Mw. W. Hamstra (administratie);
Personalia: De samenstelling van het bestuur veranderde niet.
Ledental:
Gemiddeld hadden we in 2015 360 leden- adressen, vrijwel gelijk aan voorgaande jaren.
Er zijn 22 uitvaarten uitgevoerd en we mochten tien nieuwe leden inschrijven.
Bestuurlijke activiteiten:
Naast de ‘gewone’ activiteiten noemen we voor dit jaar:
--Van hospice De Luwte kregen we een verzoek om een bijdrage in een geplande
verbouwing. Overtuigd zijnde van het goede doel is besloten dit te steunen met een bijdrage
van € 2000,- . Inmiddels is de verbouwing een feit.
--Samen met de fa van Pijpen hebben we in het Uitvaartcentrum een informatieavond
gehouden. Hiervoor is geadverteerd en er stond een informatief stuk in de Soester Courant.
Er kwamen ongeveer 15 mensen op af, wat in de lijn der verwachting was.
Ook sprak hier Mw Willeke Vernede als executeur.
Nieuwsbrief:
Tweemaal per jaar geven we een nieuwsbrief uit. Onderwerpen waren o.a. alles over
morfine en vragen en antwoorden over erfrecht en testamenten
Financiën: De totale kosten van een uitvaart exclusief grafsteen waren bij onze vereniging in
2015 gemiddeld circa € 7.000 (standaardtarief € 2.590 + grafrechten + bijkomende kosten).
Het resultaat over 2015 is € 3.939 positief. Dat is geheel toe te schrijven aan een bijzondere
bate van per saldo € 4.518. Zonder deze bate was het resultaat over 2105 uitgekomen op
€ 579 negatief. Het bedrag van € 4.518 is het saldo van een bate van € 6.518, die verband
houdt met de opheffing van een oude bankrekening, en de gift aan het Hospice van € 2.000
Spreker:
Na onze ledenvergadering in april kregen we een inleiding van dr. Teeuw uit Ridderkerk over
”medische en ethische problemen in de laatste levensfase”.
Hierbij waren ongeveer 30 personen aanwezig.

Na beantwoording van enkele vragen kunnen we zeggen dat dit een geslaagde avond was
waarbij we geconfronteerd werden met vragen waar we in de laatste levensfase mee te
maken kunnen krijgen.
Website:
Onze website werd 192 maal bezocht.
Onbetaalde vordering:
Al langer hebben we te maken met een nabestaande die de rekening van een uitvaart niet
wilde betalen. Nog steeds is een incassobureau hier mee bezig, maar het gaat zeer
moeizaam.
Uitvaartcentrum "De Engenhof"
Uitvaartcentrum De Engenhof hebben we in eigendom met twee partners t.w. de Gooise
Uitvaartverzorging U.A. en de Monuta Uitvaartgroep NV. Deze drie partners werken samen
in een maatschap, waarin ons bestuurslid Dhr Bruggeman participeert en de administratie
van de Maatschap Engenhof verzorgt. De twee dames die assisteren bij uitvaarten vormen
een goed koppel. Het aantal opbaringen was 126.
In het najaar is het gebouw opgeknapt: Schilderwerk, nieuwe stoelen en vloerbedekking in
kleuren van deze tijd. Ook de buitenzijde van het gebouw kreeg een schilderbeurt.
Tarieven uitvaarten:
Het standaardtarief werd in 2015 verhoogd van € 2590,- naar € 2645,Tenslotte:
Ook dit jaar weer mochten we onder de zegen van de Heer in goede sfeer met elkaar ons
werk doen.
Soest, maart 2016.
S. Buijtenhuis, secr.

