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Artikel 1.Het bestuur. De leden van het bestuur worden voor een periode van 3 jaar gekozen.
Zij treden volgens rooster af en zijn direct herkiesbaar. De voorzitter, secretaris en penningmeester
treden niet tegelijk af. Nieuwe bestuursleden nemen de roosterplaats van hun voorganger in.
De secretaris stelt een rooster van aftreden samen. De voorzitter wordt in functie gekozen.
Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van financiële verplichtingen, mits deze het bedrag
van het eigen vermogen niet overschrijdt. Op de agenda van de ledenvergadering staat:
jaarverslag van de penningmeester, verkiezing bestuursleden en benoeming kasleden. Deze worden
gekozen uit de leden voor de tijdsduur van 2 jaar.
Het bestuur bepaalt welke vergoedingen voor welke functie en/of taak worden gegeven.
Artikel 2.Regelen begrafenis/crematie. De verzorging van de begrafenis of crematie moet bij de
uitvaartverzorger aangevraagd worden, bij evt. afwezigheid gaat de aanvraag naar de voorzitter, die in
overleg met het bestuur zo nodig een regeling treft.
Artikel 3.Functionarissen. De vereniging stelt de volgende functionarissen aan en is daar financieel
verantwoordelijk voor; uitvaartverzorger, verzorgende , bode en dragers. De taak van de dragers wordt
bij instructie geregeld door de uitvaartverzorger. De genoemde functionarissen worden door het
bestuur benoemd, ontslagen of geschorst.
Artikel 4.Kleding.De kleding van de dragers, die eigendom is van de vereniging, bestaat uit:hoed en
overjas, broek en colbert, overhemd en stropdas, handschoenen, sjaal, schoenen en sokken. Op een
centraal gelegen adres wordt voor opslag en onderhoud van de kleding zorg gedragen.
Artikel 5.Vergoedingen. Leden die in Noord-Holland wonen krijgen een vergoeding van
€ 300,- mits de uitvaart door de vereniging wordt verzorgd. Onder leden die in Noord-Holland
wonen wordt verstaan: de grens vanaf de afsluitdijk tot het Noordzeekanaal. Leden die buiten
bovengenoemd gebied wonen ontvangen een vergoeding van 50%, daar de uitvaart door een andere
vereniging wordt verzorgd. Zij dienen een verzoek voor de vergoeding binnen een half jaar na
overlijden aan te vragen bij de penningmeester. Voor leden die binnen genoemde grens wonen, maar
geen gebruik maken van de uitvaartverzorging door de vereniging, om welke reden dan ook, verliezen
hun recht op vergoeding. Personen die na 14 maart 2011 lid worden komen niet in aanmerking voor
een vergoeding en betalen geen inschrijfgeld.
Niet-leden die de uitvaart door de vereniging geregeld willen hebben, betalen € 300,- extra, ter
compensatie van de contributie.
Artikel 6. Lidmaatschap. Het lidmaatschap van de vereniging vervalt als een lid geen contributie
heeft betaald. Indien een lid verzuimd heeft te betalen, dit lid per brief in augustus een herinnering
sturen met verzoek tot betalen. Is na deze herinnering nog niet betaald, krijgt lid in januari het jaar
daarop een brief waarin in verzocht wordt binnen 10 dagen te betalen. Zo niet dan wordt lid geroyeerd.
Artikel 7.Overige zaken. In zaken waarin de statuten en/of het huishoudelijk reglement niet voorziet,
beslist het bestuur.
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