
HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrafenisvereniging De Laatste Eer Bergentheim 

Zoals in de statuten is weergegeven is het doel van de vereniging het geven van een 
financiële tegemoetkoming in de kosten voor de uitvaart van overleden leden en/of hun 
gezinsleden. De tegemoetkoming voor de uitvaart wordt gegeven onder de voorwaarden 
zoals nader is beschreven in dit huishoudelijke regelement. Voor de uitvaart wordt geen 
onderscheid gemaakt tussen begraven en cremeren. 

De financiële tegemoetkoming wordt uitgekeerd aan de begrafenisondernemer die deze 
verrekend op de factuur met de daadwerkelijke uitvaartkosten. 

Artikel 1.  

Het bestuur is belast met de uitvoering van de besluiten van de algemene 
ledenvergaderingen der vereniging.  

Het is verplicht:  

a.  te voldoen aan alle uit de Wet of uit de Statuten voortvloeiende verplichtingen; 

b.  te zorgen voor de uitvoering van alle wettig genomen besluiten;  

c.  te zorgen dat de Wet, de Statuten en Reglementen van de Vereniging worden 
nageleefd;  

d.  te zorgen dat de boeken en bescheiden van de Vereniging behoorlijk worden 
bijgehouden en bewaard; 

e.  te zorgen voor strikte geheimhouding - ook na hun aftreden - van alles waarvan zij 
in hun functie van bestuurslid kennis hebben gekregen; 

f.  de eigendommen van de Vereniging tegen brand- en stormschade te verzekeren. 

Artikel 2.  

Het bestuur van de vereniging zal bestaan uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. 
Ieder jaar treden leden af volgens op te maken rooster van aftreden. De aftredende 
bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Ieder lid kan 3 keer herkozen worden. Is bij de 
eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt een herstemming 
gehouden. Is er dan nog geen volstrekte meerderheid verkregen dan wordt die verkozen 
geacht die de meeste stemmen op zich heeft verenigd. In tussentijds ontstane vacatures 
in het bestuur wordt in de eerstvolgende algemene vergadering voorzien. Een tussentijds 
gekozene treedt af op het tijdstip, waarop zijn voorganger had moeten aftreden. 

Artikel 3. 

Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of de meerderheid der bestuursleden 
zulks wenselijk achten. De oproeping voor de bestuursvergaderingen geschiedt door de 
voorzitter of secretaris. Deze is verplicht een vergadering bijeen te roepen, indien de 
meerderheid der bestuursleden dit verlangt, bij gebreke waar van deze meerderheid zelf 
een bestuursvergadering kan bijeenroepen. Geen besluiten kunnen worden genomen 
wanneer niet twee derde deel der  bestuursleden aanwezig is. Alle besluiten worden 
genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen. De oproeping 
voor de algemene ledenvergadering geschiedt per advertentie in dag of/en weekblad. De 
te behandelen punten worden hierin vermeld. De termijn van oproeping voor bestuurs- 
en algemene vergaderingen bedraagt, voor zover de termijn van oproeping bij de 
Statuten niet anders is bepaald, zeven dagen. 

Artikel 4. 



De voorzitter leidt de vergaderingen, de secretaris houdt de notulen bij en voert de 
correspondentie voor de vereniging. Hij is verplicht te allen tijde de boeken en 
bescheiden voor het bestuur open te leggen en de nodige inlichtingen te verstrekken. De 
penningmeester ontvangt de contributie en doet alle uitgaven, en belegt de overtollige 
gelden in overleg met het bestuur en houdt van een en ander nauwkeurig aantekening. 
Hij is verplicht de boeken en bescheiden te allen tijde voor het dagelijks bestuur open te 
leggen en de nodige inlichtingen te verstrekken.  

Artikel 5. 

De contributie kan worden voldaan op bankrekening van de vereniging.  De contributie 
wordt geïnd in de maand april van het lopende boekjaar. 

De jaarlijkse contributie van de leden wordt op voorstel van het bestuur vastgesteld door 
de algemene ledenvergadering. 

Leden die in de loop van het kalenderjaar 18 jaar worden zijn vanaf 1 januari volgend op 
de 18e verjaardag contributie verschuldigd. Tot en met hun 17e jaar vallen ze onder het 
gezinslidmaatschap van ouder(s). 

De vereniging kent een persoonlijk lidmaatschap en een gezinslidmaatschap, dit 
gezinslidmaatschap kan inclusief kinderen tot en met 17 jaar zijn, er wordt geen 
onderscheid gemaakt voor één of twee ouder gezinnen met kinderen. 

Artikel 6. 

Nieuw in te schrijven leden zijn bij het aangaan van het lidmaatschap t/m de leeftijd van 
49 jaar eenmalig entreegeld verschuldigd. Bij gezinnen wordt deze per ouder berekend.  

Bepalen van het inleggeld voor het inschrijven van nieuwe leden. 

- Van 18 jaar tot en met 23 jaar dient men als nieuw in te schrijven lid € 20,- 
entreegeld te betalen. 

- Vanaf 23 jaar dient men 2/3-deel van de contributie gerekend vanaf de leeftijd van 
18 jaar te betalen. Tot en met 49 jarige leeftijd kan men op deze manier zich in laten 
schrijven.  

- Vanaf  50 jaar of ouder is kan men alleen lid worden d.m.v. het betalen van een 
bedrag aan entreegeld afhankelijk van de leeftijd plus de jaarlijkse contributie. In 
afwijking hierop kan een nieuw lid van 50 jaar of ouder er voor kiezen om het 
inkoopbedrag niet bij aanvang van het lidmaatschap te voldoen maar in minderring 
te laten brengen op de bij overlijden uit te betalen tegemoetkoming. 

Artikel 7. 

Kinderen die in de loop van het kalenderjaar worden geboren zijn lid mits zij voor hun 
eerste verjaardag zijn ingeschreven in de ledenadministratie. 

Artikel 8. 

Voor nieuwe leden gaat het lidmaatschap in na ontvangst van de contributie. 

Artikel 9. 

Bij niet (tijdige) betaling van de contributie en na in gebreke te zijn gesteld door het 
bestuur zal het lidmaatschap van de vereniging worden beëindigd en kan er bij overlijden 
geen aanspraak worden gemaakt op de ledenvergoeding van de vereniging. In dat geval 
kunnen ook nabestaanden de achterstand niet meer betalen om zo weer van de rechten 
te kunnen genieten. 



Artikel 10. 

De leden zijn verplicht adreswijzigingen, wijzigingen in de gezinssamenstelling aan de 
vereniging door te geven. 

Artikel 11. 

Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden per het einde van het lopende 
kalenderjaar en dient schriftelijk, of via e-mail te geschieden voor 30 november en gaat 
in per 1 januari daaropvolgend. Tussentijds opzeggen van het lidmaatschap is niet 
mogelijk.  

Artikel 12. 

Bestuursleden kunnen een door het bestuur te bepalen onkostenvergoeding worden 
toegerekend voor hun diensten, ook worden door hen gemaakte noodzakelijke reis- en 
verblijfkosten vergoed. 

Ook kent de vereniging vrijwilligers die een vrijwilligersafspraak hebben en die door het 
bestuur een vergoeding toegewezen kunnen krijgen. 

Artikel 13 

In de algemene ledenvergadering zullen de leden gezamenlijk voorstellen tot verandering 
of verbetering van het Huishoudelijk Reglement kunnen doen, tot welken aanneming de 
volstrekte meerderheid van de stemmen der tegenwoordig zijnde leden wordt vereist. 
Deze wijzigingen of verbeteringen mogen echter niet in strijd met de bepalingen der 
statuten. Bij verschillen omtrent de ínhoud van enig artikel in dit reglement wordt de 
beslissing aan het bestuur overgelaten, aan hetwelk tevens de beslissing staat van 
wellicht voorkomende gevallen waarin dit reglement niet rechtstreeks mocht voorzien. 

 


