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Het Weten

Waard

• Secretariaat De Voorzorg
Marisstraat 23, 6165 AP Geleen

046 - 474 41 65
• Uw adreswijziging geeft u

altijd door aan het secretariaat
• Voor inlichtingen over uw

betalingen penningmeester 
Bert Geilen 046 - 481 08 80

• Of mail naar
penningmeester@devoorzorg.nl

• Tel. voorzitter 046 - 485 75 66
• U bereikt onze vertegen-

woordiger Luc Slomp via
046 - 474 01 21 of
06 - 55 11 31 98, e-mail:
uitvaartadviseur@devoorzorg.nl

• Peusen uitvaartzorg
0475 - 48 61 00

• Voor hulp bij rouwbegeleiding
zie www.kairosbegeleiding.nl

• Bezoek de website:
www.devoorzorg.nl

• Voor al uw vragen en mede-
delingen: info@devoorzorg.nl
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Verslag van de algemene ledenvergaderingVerslag van de algemene ledenvergadering
Het Bestuur geeft
een duidelijk in-
zicht over de positie
van de vereniging.
Financieel ging het
de vereniging voor

de wind. Na de verliezen van 2008 en het
voorzichtige herstel in 2009 zien we in 2010
weer een krachtige toename van de geldelijke
reserves. De dekkingsgraad komt hierdoor
op ruim 108%. De vergadering neemt het
besluit het komende jaar een extra uitkering
van 6% aan de leden uit te keren. Hierdoor

komt er geen aanslag van de vennootschaps-
belasting. De vereniging staat niet onder toe-
zicht van de Nederlandse Bank, omdat het
aantal volwassen leden lager is dan driedui-
zend. Het Bestuur heeft zich steeds op het
standpunt gesteld indien morgen dit toezicht
zou plaatsvinden de vereniging voor deze
toets moet slagen. Met andere woorden: het
Bestuur handelt zo veel mogelijk in overeen-
stemming met de voorschriften van toezicht-
houder. De jaarrekening is samengesteld
door accountants van Accon Avm op basis
van het actuariële rapport.

Zie voor meer gegevens de website www.devoorzorg.nl
Na de Algemene Ledenvergadering is dit de samenstelling van het Bestuur:
Dhr. J. van der Sluijs, voorzitter; dhr. H. Geilen, penningmeester;
dhr. P. Tillemans, secretaris; dhr. H. Haas, bestuurslid;
dhr. P. Haas, bestuurslid.
De Raad van Toezicht: dhr. A. Nijpels, dhr. G. Janssen en mevr. L. Cramers.

De opkomst bij de jaarvergadering was erg laag door de vele afmeldingen. De heer en
mevrouw Schrijnemakers die wel aanwezig waren, stuurden ons deze ingezonden brief.
Aan onze leden:
Graag wil ik reageren naar aanleiding van de jaarvergadering ‘De Voorzorg’ op maandag 9 mei
j.l. Het was weer een goed verzorgde, leerzame maar vooral zinvolle vergadering, compliment
voor het Bestuur. Alleen jammer dat er maar zo weinig animo is van de leden voor deze jaarver-
gadering. Het Bestuur en de Raad van Toezicht doen er alles aan om een zinvolle agenda samen
te stellen. Het is toch zeker 1x per jaar belangrijk om op deze avond aanwezig te zijn. Hopelijk is
de volgende jaarvergadering succesvoller en ik hoop dan ook dat er meer leden aanwezig zijn want
dit is zeker voor iedereen erg belangrijk.

Uiteraard ondersteunt het Bestuur deze spontane oproep! 

Kengetallen Financiën 2010 2009
Activa (balanswaarde) 1.866.227 1.725.663
Premie-inkomsten 131.965 129.463
Uitvaartkosten 49.135 41.399
Bedrijfskosten 50.157 46.350

Kengetallen ledenadministratie 2010 2009
Aantal polissen 2206 2221
Totale Poliswaarde 6.954.495 6.852.507
Gemiddelde leeftijd 48.55 48.51
Overleden 22 20
Gemiddelde leeftijd overledenen 79.32 77.75

        



Van de voorzitter

Uitvaartzorg
is naoberschap 

Onlangs stond in de
Limburgse kranten
te lezen dat een uit-

vaartpolis overbodig zou zijn. De
premies zijn hoog en na de uitvaart
moet je ook nog bijbetalen. Ik heb
me gestoord aan deze ongenuan-
ceerde uitspraken. De kleine, regio-
naal opererende uitvaartverenigin-
gen zoals De Voorzorg valt namelijk
niets te verwijten. Wij hebben geen
dure kantoren, geven geen torenho-
ge provisies en wij sponsoren geen
nationale sportteams. Wij steunen
op deskundige vrijwilligers, staan
dicht bij onze leden, hanteren lage
tarieven en beschikken toch over
een professionele organisatie. De
markt wordt verziekt door de ‘grote
jongens’ die met flitsende campag-
nes mensen verleiden tot het afslui-
ten van een dure uitvaartpolis met
fikse jaarlijkse verhogingen.
Meestal is er sprake van een ‘natura
pakketverzekering’. In het pakket zit
een aantal producten en diensten
die verzekerd zijn. Vaak is onduide-
lijk wat wel en niet verzekerd is of
wat de waarde van het pakket is. Bij
het regelen van de uitvaart blijkt
vervolgens dat het pakket ontoerei-
kend is en worden de nabestaanden
verleid tot dure aanvullende keuzes.
De Voorzorg hanteert daarentegen
een ‘natura sommenverzekering’.
De nabestaanden weten precies
welk bedrag zij te besteden hebben
en kunnen tezamen met de ver-
trouwde uitvaartondernemer ver-
standige keuzes maken. Voor velen
is een uitvaartpolis een onmisbare
steun. Een overlijden komt vaak
onverwacht. Wie heeft dan het
benodigde geld voor het oprapen?
Maar ook voor anderen is het een
geruststellende gedachte goed ver-
zekerd te zijn en bij overlijden
slechts het bekende nummer van de
secretaris te hoeven bellen. Velen
hebben ook hun uitvaartwensen bij
De Voorzorg vastgelegd. Uitvaart-
zorg was altijd een kwestie van
betrokken ‘naoberschap’ en dient
dat ook te blijven. Kortom, beste
leden, u hoeft er niet aan te twijfe-
len dat u met uw uitvaartpolis van
De Voorzorg een verstandige keuze
heeft gemaakt.

De heer Slomp is
jarenlang de ver-
tegenwoordiger
geweest. Hij zal
dan ook bij vele
leden bekend zijn.
Met ingang van 1
januari 2012 stopt
Luc met het wer-
ken voor de ver-
eniging. Dit komt
mede door de
strengere regelge-

ving voor tussenpersonen bij verzekeraars.
Luc vindt het jammer. Hij was graag nog
enkele jaren actief gebleven voor de vereni-
ging. Ruim zeventien jaar is hij voor de leden
vaak het aanspreekpunt geweest en velen
hebben hem leren kennen als iemand die de
zaken goed voor je regelt. Als het mogelijk
was bezocht hij ook uitvaarten van onze
overleden leden. De vereniging is veel dank
aan hem verschuldigd.
We wensen Luc het allerbeste toe.

Afscheid Luc SlompAfscheid Luc Slomp

Een jaar geleden hebben we deze polis
aan u aangeboden. Met een groeipolis
laat u het verzekerde bedrag per jaar
meegroeien. Twee procent groei is veel
gekozen, maar hogere percentages zijn
ook mogelijk. Elk jaar kunt u beslissen of
u verder gaat met deze polis, daarom is
dit een bijzonder flexibel product.

Wilt u meer weten over dit nieuwste pro-
duct van uw vereniging, vul dan de groe-
ne antwoordkaart in en we maken u een
offerte op maat.

Geheel vrijblijvend.

GroeipolisGroeipolis

Na ruim vijf jaar van
verkennen en verge-
vorderde afspraken
maken heeft de ver-
eniging ‘Lindenheuvel

onlangs meegedeeld dat ze niet met De
Voorzorg willen fuseren, maar met Hulp en
Steun uit Landgraaf. Een reden voor deze
wending is niet gegeven.
We betreuren dit besluit, maar moeten het
wel accepteren. Uiteraard hebben de leden
van ‘Lindenheuvel’ het laatste woord als hun

bestuur komt met een andere fusiekandi-
daat. We vragen ons af of het bestuur vol-
doende de belangen van hun leden centraal
stelt bij hun zoektocht naar een fusiepartner.
De Voorzorg en Lindenheuvel zijn namelijk
twee vergelijkbare verenigingen die werken
met een sommenverzekering. Elke andere
uitvaartvereniging hier in Limburg werkt
met een pakketverzekering. Hoe je dan de
belangen van je eigen leden kunt veilig stel-
len is ons een raadsel.
De tijd zal het leren.

Als iemand
net dood is
moeten er
veel prakti-
sche zaken
g e r e g e l d
worden, bij-

voorbeeld voor de begrafenis of crematie.
Daarom gaat die eerste tijd veelal als in een
roes voorbij. Het verlies dringt vaak door in
de periode daarna. Het besef dat het leven
nooit meer hetzelfde zal zijn. Verdriet,
maar ook gevoelens van verbijstering,
ongeloof en woede kunnen bij nabestaan-
den voor veel verwarring zorgen. Ieder
rouwt op de manier die hij of zij nodig
heeft. De reacties kunnen dus sterk uiteen-

lopen. De één wil veel over de overledene
praten of samen herinneringen ophalen.
De ander trekt zich juist terug of verliest
zich in het werk. Sommigen willen aan de
situatie niets veranderen: ze laten de spul-
len op hun vaste plaats liggen, net alsof de
overledene elk moment de draad weer zal
oppakken. Anderen ruimen juist alles op.
Bij KBO Limburg kunt u het boekje bestel-
len ‘Omgaan met verlies’, een drieluik over
Zorg rondom het levenseinde, het Afscheid
en Rouwverwerking. Tevens kunt u hier
informatie krijgen over de informatieve
bijeenkomsten rondom dit thema die in
heel Limburg gegeven worden.
Tel. 0475-381740 
Zie ook www.omgaan-met-verlies.info

Omgaan met verliesOmgaan met verlies

Fusie LindenheuvelFusie Lindenheuvel


