
Huishoudelijk Reglement R.K. Begrafenisvereniging St. Lambertus gevestigd te De Weere, 
gemeente Opmeer. 
 
Lidmaatschap 
Artikel 1 
Alvorens iemand als lid tot de vereniging wordt toegelaten, onderzoekt het bestuur of hij 
voldoet aan de voorwaarden welke in de statuten voor het verkrijgen van het lidmaatschap 
gesteld zijn. 
Artikel 2 
1. Onder huisgenoten worden alleen begrepen de leden van het gezin, niet commensalen en 
dienstpersoneel. 
2. Inwonende zowel als uitwonende kinderen boven de 18 jaar of een ieder, kunnen niet 
mede-ingeschrevenen zijn. 
3. Gehuwden, die bij hun ouders inwonen, kunnen niet mede-ingeschrevenen zijn. 
Artikel 3 
Het bestuur is bevoegd de toelating van een persoon, hetzij als lid hetzij als mede-
ingeschrevene te weigeren indien hij lijdende is aan een ziekte. Dit in overleg met een arts. 
Verplichtingen van de leden 
Artikel 4 
Voor elk lid of mede-ingeschrevene van 18 jaar en ouder wordt bij toetreding een entreegeld 
betaald naar leeftijd bij toetreding. De hoogte van deze bedragen wordt ieder jaar opnieuw 
vastgesteld door de algemene vergadering. 
Artikel 5 
Bij het overlijden van een lid of mede-ingeschrevene dienen de nabestaanden daarvan 
binnen 12 uur kennis aan de voorloper te geven. 
Rechten van de leden 
Artikel 6 
1. De leden hebben het recht, zowel voor zich als voor hun mede-ingeschreven huisgenoten, 
door en voor rekening van de vereniging, in geval van overlijden de diensten en leveringen 
te ontvangen, die in het Reglement van de Voorzieningen zijn omschreven. 
2. Wensen de nabestaanden uitgebreider voorzieningen dan in het Reglement van 
Voorzieningen zo redelijk mogelijk zijn omschreven, dan zal de vereniging deze leveren tegen 
betaling. 
3. Wensen de nabestaanden de verzorging van de begrafenis niet aan de vereniging op te 
dragen, dan is de vereniging rechtens tot niets gehouden. 
Artikel 7 
1. Vergoed wordt uitsluitend het vervoer per lijkwagen. Volgauto’s worden niet vergoed. 
2. Indien een lid of mede-ingeschrevene niet te De Weere, Abbekerk of Benningbroek 
overlijdt, en begrafenis te De Weere, Abbekerk of Benningbroek gewenst wordt, zijn de 
kosten van het transport voor rekening van de betrokken familieleden, voor zover de kosten 
meer bedragen dan het plaatselijk transport. 
Functieomschrijving voorloper en dragers 
Artikel 8 
1. De voorloper heeft als taak: 
a. leiding geven aan het korps van dragers; 
b. het opstellen en plaatsen van de advertenties; 
c. het verzorgen van de rouwcirculaires; 



d. het bestellen van de grafkisten; 
e. het optreden namens de vereniging voor het treffen van de noodzakelijke regelingen bij 
het overlijden van een lid in een andere gemeente; 
f. de coördinatie van alles wat geregeld dient te worden bij een crematie; 
g. het verstrekken van informatie aan leden, die eventueel een rouwkamer thuis wensen; 
h. het verzorgen van een condoleanceregister; 
i. het verstrekken van informatie van de financiële regelingen met de kerk inzake de kosten 
van:  
- liturgievieringen 
- grafdelver 
- grafrechten 
- het gebruik van de aula 
- de aanschaf van een nieuw (familie)graf 
j. het doen verzorgen van de uitvaartliturgie; 
k. het doen verzorgen van bestellingen en/of plaatsing van bloemen; 
l. het maken van de afspraken bij de kerk in verband met de tijd en de dag van de begrafenis. 
2. De dragers hebben als taak: 
Het sluiten van de kist, voordat de afscheidsplechtigheden beginnen; het begeleiden van het 
stoffelijk overschot naar de kerk, het kerkhof, respectievelijk tot en met het plaatsen van het 
stoffelijk overschot in de auto voor vervoer naar het crematorium. 
De vereniging zorgt voor een voorloper en acht dragers, de rouwauto, twee schragen, 
sierdeksel (glasplaat) en katafalk. 
Bestuur 
Artikel 9 
1. Voor elke vacature in het bestuur moet door de zittende bestuursleden gezamenlijk 
tenminste één kandidaat worden gesteld. Deze kandidatuur wordt bij de oproep voor de 
algemene vergadering aan de leden medegedeeld. 
2. Tot vier dagen vóór de aanvang van de algemene vergadering kunnen door de leden 
kandidaten worden gesteld, mits de kandidaatstelling schriftelijk geschiedt, met vermelding 
van de vacature, waarin de kandidaat wordt gesteld, bij de secretaris wordt ingediend en 
door tenminste tien leden ondertekend is. 
Artikel 10 
Aan de leden van het bestuur kan door de algemene vergadering een presentiegeld voor het 
bijwonen van vergaderingen van de vereniging worden toegekend. Voorts kan aan de leden 
van het bestuur een vergoeding voor werkzaamheden voor de vereniging worden 
toegekend. 
Artikel 11 
1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en de algemene vergadering, tenzij 
de statuten anders bepalen. Hij tekent met de secretaris de officiële stukken. Bij 
ontstentenis wordt hij vervangen door de tweede voorzitter. 
2. De secretaris voert de briefwisseling van de vereniging, stelt de notulen op van de 
bestuursvergaderingen en het verslag van de algemene vergadering, tenzij de statuten 
anders bepalen. Hij houdt het archief van de vereniging en zorgt voor tijdige oproepen van 
bestuurs- en ledenvergaderingen, onder vermelding van de agenda. Hij tekent met de 
voorzitter de officiële stukken. Bij ontstentenis wordt hij vervangen door de tweede 
secretaris. 



3. De penningmeester beheert de geldmiddelen en maakt telkenjare het financiële verslag. 
Bij ontstentenis wordt hij vervangen door de tweede penningmeester (of door de 
secretaris).  
Artikel 12 
Voor het bestuur bestemde stukken moeten door de leden bij de secretaris worden 
ingediend of aan hem worden toegezonden.  
Artikel 13 
Het bestuur zorgt dat alle roerende en onroerende goederen van de vereniging behoorlijk, 
zo nodig tegen herbouwwaarde, tegen brand en andere gevaren zijn verzekerd. 
 
 
Artikel 14 
Over de aansprakelijkheid van de bestuursleden bedoeld in artikel 25 van de statuten en het 
bedrag daarvan beslist de algemene vergadering. 
Artikel 15 
Bestuursleden en eventuele vaste medewerkers van de vereniging zullen buiten de 
vereniging om geen begrafenissen verzorgen of bemiddeling verlenen bij het sluiten van 
verzekeringen zonder de goedkeuring van de algemene vergadering. 
Algemene vergadering 
Artikel 16 
Tijdstip, plaats en agenda van de algemene vergadering moeten tenminste veertien dagen 
vóór de datum van de vergadering ter kennis van de leden worden gebracht op de wijze als 
bepaald in artikel 30, lid 4 van de statuten. 
Artikel 17 
Hij, die krachtens de statuten als voorzitter van de algemene vergadering optreedt, heeft de 
leiding van die vergadering, handhaaft daar de orde en is bevoegd het woord over bepaalde 
onderwerpen aan sprekers, die bij de behandeling daarvan reeds driemaal het woord 
hebben gevoerd, verder te onthouden, hen die zich aan verstoring van de orde schuldig 
maken, het recht te ontzeggen verder aan de besprekingen deel te nemen en hen zo nodig 
uit de vergadering te doen verwijderen, alsmede de vergadering zo nodig te schorsen en te 
verdagen. 
Artikel 18 
1. In een algemene vergadering wordt over elk voorstel en elke vacature afzonderlijk 
gestemd. 
2. Mondelinge stemming geschiedt bij handopsteken. 
3. Schriftelijke stemming geschiedt op ongetekende door of namens de voorzitter van de 
vergadering verstrekte briefjes. 
4. Voor de toepassing van artikel 33, lid 4, van de statuten gelden bij schriftelijke stemming 
als ongeldige briefjes: 
a. waarop - bij verkiezingen - andere namen voorkomen dan die van de gestelde kandidaten; 
b. waarop - bij verkiezingen - meer dan één naam voorkomt; 
c. omtrent welker inhoud twijfel bestaat. 
Artikel 19 
1. Indien schriftelijk wordt gestemd, wijst de voorzitter van de algemene vergadering een 
stembureau aan, bestaande uit twee ter vergadering aanwezige leden, die geen lid zijn van 
het bestuur en die niet als kandidaat of anderszins belanghebbende bij de uitslag van de 
stemming zijn. 



2. Het stembureau controleert en telt de stemmen, stelt de uitslag van de stemming vast en 
maakt deze bekend. 
Slotbepalingen 
Artikel 20 
1. De in artikel 41 van de statuten bedoelde commissie van arbitrage bestaat uit drie leden, 
waarvan elke partij er één benoemt. De aldus benoemden wijzen gezamenlijk een derde 
aan, die als voorzitter fungeert. 
2. De commissie van arbitrage bepaalt zelf de wijze van behandeling van het geschil. 
 
 
 
 
 
 


