CHRISTELIJKE VERENIGING VOOR UITVAARTVERZORGING SOEST
Jaarverslag over het jaar 2018
Bestuur:
De samenstelling van het bestuur was in het jaar 2018 als volgt:
Dhr. B. vd Leij
voorzitter
Dhr. A.G. Lengkeek
Dhr. S. Buijtenhuis secretaris
Dhr. J.C.P. Regnery
Dhr. K. Bruggeman penningmeester
Mw. H. Vonk
lid

lid.
lid

Medewerkers: Mw. W. Hamstra (administratie)
Personalia:
In onze ledenvergadering in maart is Dhr L. vd Hel na een bestuursfunctie gedurende
vijfentwintig jaar afgetreden.
Ledental:
Gemiddeld hadden we in 2017 driehonderd leden- adressen.
We mochten twee nieuwe leden inschrijven.
Bestuurlijke activiteiten:
Naast het mondeling en schriftelijk verstrekken van informatie, houden we controle op de
kosten van de uitvoering van de uitvaarten.
Sinds vele jaren werken wij met Gooische Uitvaartverzorging (GUV) B.V. en Monuta
Vastgoed Beheer B.V. samen in de maatschap De Engenhof. De samenwerking betreft de
exploitatie van het uitvaartcentrum De Engenhof, dat ook eigendom is van de maatschap.
De afgelopen jaren hebben we al meer dan eens gediscussieerd over de toekomst van De
Engenhof omdat door veranderingen in de branche het steeds moeilijker wordt om tot een
sluitende exploitatie te komen.
Het bestuur van De Engenhof is halverwege dit jaar benaderd door uitvaartondernemer
Smorenburg, die De Engenhof wilde kopen. Deze ondernemer wil De Engenhof behouden als
uitvaartcentrum voor Soest en omgeving. Het bestuur van De Engenhof heeft daarop positief
gereageerd en ons leek het ook een goede zaak.
Voor een dergelijke transactie is de toestemming van de ledenvergadering vereist en in de
vergadering op 28 november waren alle aanwezigen het unaniem eens met deze verkoop.
Vooral ook omdat we de komende tien jaar het gebouw kunnen huren indien nodig.
De overdracht van het gebouw en de activiteiten inclusief de overgang van de medewerkers
heeft op 3 januari 2019 plaatsgevonden. De Maatschap De Engenhof zal in de loop van 2019
worden opgeheven. Onze vereniging zal bij opheffing een uitkering ontvangen van ongeveer
€ 245.000. Inmiddels hebben we een voorschoot ontvangen van € 240.000.
Uitvaarten:
Er zijn 17 uitvaarten uitgevoerd.
Al vele jaren werken we samen met Uitvaartonderneming Van Pijpen uit Baarn.
(z.o.z.)

Nieuwsbrief:
Tweemaal per jaar geven we een nieuwsbrief uit. De onderwerpen waren o.a. over
opzeggen bij overlijden; nalaten aan een goed doel; afscheidshuis van Pijpen Baarn; regels
bij begraven in Soest.
Spreker:
Na onze ledenvergadering in maart 2018 sprak Mw. H. Lugten
(specialist ouderengeneeskunde) over palliatieve zorg bij het levenseinde.
Website:
Onze website www.cvus.nl werd 138 maal bezocht.
Financiën:
De totale kosten van een uitvaart exclusief grafsteen waren bij onze vereniging in 2018
gemiddeld circa € 7.500 (standaardtarief € 2.710 + grafrechten + bijkomende kosten).
Het resultaat over 2018 is € 751 negatief tegenover een begroot resultaat van
€ 1.000 negatief.
De baten waren ruim € 1.700 hoger door hogere opbrengsten uit opbaringen en De
Engenhof. Het afgelopen jaar hadden we daar 134 opbaringen.
De lasten waren hoger dan begroot voornamelijk als gevolg van hogere personeelskosten.
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. Evenwel gaan we hier mee door en komt er zo nu en dan wat binnen. In het
eerste halfjaar van 2018 is € 1.000 ontvangen, maar inmiddels zit de zaak weer muurvast.
We hebben nog een bedrag van € 2.700 te vorderen.
Tarieven uitvaarten:
Het standaardtarief werd in 2018 verhoogd van € 2.710 naar € 2.750
Tenslotte:
Ook dit jaar weer mochten we onder de zegen van de Heer in goede sfeer met elkaar ons
werk doen.
Soest, februari 2019.
S. Buijtenhuis, secr.

