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Jaarverslag 2020. 

 
Dames en heren, 
Hieronder leest u hoe het jaar 2020 voor onze uitvaartvereniging is verlopen. In 2020 moesten 
wij van 3 bestuursleden afscheid moeten nemen omdat zij ons door hun overlijden zijn 
ontvallen. 
Op 7 januari 2020 overleed 2 dagen na z’n echtgenote, Ton van Maaren. Ton was een bekende 
Barnevelder. Velen kennen hem als horecaman. Eerst in het concertgebouw, later in de 
Veluwehal. Samen met Alie heeft hij vele avonden verzorgd. Wie herinnert zich niet de 
wekelijkse dansavonden op zaterdag van Frans van Tellingen in het concertgebouw? Je moest 
er om 20.00 uur wel zijn want anders had je kans geen stoel meer te kunnen bemachtigen. 
Moet je nu eens mee aankomen: om 20.00 uur uitgaan. Maar niet alleen begon het vroeg, het 
eindigde ook ruimschoots op tijd zodat bezoekers voor de zondag thuis konden zijn. Of zij dat 
waren is maar de vraag. Ontluikende liefdesrelaties werden naar buiten verwezen. Op de 
dansvloer moesten de handen stil worden gehouden. 
Later kwam de Veluwehal. Dat was jarenlang het middelpunt rond “De nacht van Barneveld”. 
Vele Barnevelders gingen een nachtje bowlen, volleyballen of reden een puzzelrit met de auto.  
Op 8 april 2020 overleed Joop Brons, 66 jaar jong. Het laatste jaar werd gekenmerkt door de 
ziekte die hem fataal werd. Joop was ons creatieve brein binnen onze vereniging. Hij was 
creatief met pen, papier en later de computer. Hij zette zich soms dag en nacht in voor “zijn” 
Barneveldse Krant. Daar moest je niet veel kritiek op hebben want dat pikte hij niet. 
Als rasechte Barnevelder kende hij vele families en de verbanden daartussen. Weel bijzonder 
dat hij een Drentse schone aan de haak sloeg. Zij moest wel mee naar Barneveld en 
integreerde prima in onze gemeenschap. Zo werd Gerry ook betrokken bij onze vereniging en 
heeft zich jarenlang ingezet als medewerkster laatste verzorging. Mooi om te zien dat dochter 
Berdien het werk van haar vader heeft overgenomen en ons helpt bij allerlei visuele 
presentaties zoals te zien in onze advertenties en op de website. 
Op 7ktober 2020 overleed Jan Tolboom. Als bestuurslid was hij in het bijzonder bezig met onze 
voertuigen. Deze moesten en moeten er altijd goed verzorgd bij staan. Tenslotte zijn ook auto’s 
een visitekaartje van onze vereniging. Jan was bekend als Prins Carnaval bij de vereniging “De 
Dubbeldooiers”. Ook hij was een bekende Barnevelder vanwege zijn olie- en 
brandstoffenhandel. Altijd bezig met zijn tankstations.  
De laatste jaren waren niet gemakkelijk doordat zijn tankstation aan de Baron van Nagellstraat 
moest worden gesloopt om de bouw van de Harselaartunnel mogelijk te maken. Mooi was het 
dat na vele jaren door inspanning van de familie Tolboom aan de Schoutenstraat weer een 
tankstation geopend kon worden. Zijn overlijden kwam na een periode van afnemende krachten 
en diverse ziekenhuisopnamen. 
 
1. Het bestuur. 
Het Algemeen Bestuur vergaderde in 2020 vier keer. De vergaderingen verliepen in een 
prettige constructieve sfeer. De vergaderingen worden voorbereid door het Dagelijks Bestuur. 
Daarnaast zijn de leden van het DB en de Financiële Commissie bij elkaar geweest als de 
omstandigheden dit vereisten.  
 
3. Het aantal uitvaarten. 
In het jaar 2020 zijn 75 uitvaarten door onze vereniging verzorgd. Wij gaan in onze begroting uit 
van 80 uitvaarten per jaar.  
 
4. Het personeel. 
Per 31 december 2019 hebben wij 1 administratief medewerkster, 4 serveersters – 
interieurverzorgsters t.b.v. het rouwcentrum, 1 interieurverzorgster voor het kantoor, 2 
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medewerksters laatste verzorging en 5 medewerkers voor diverse werkzaamheden en 
chauffeurswerk. 
De heer Van Spijkeren verzorgt voor ons als zelfstandig uitvaartleider de uitvaarten. Indien de 
omstandigheden daarom vragen kunnen ook andere uitvaartleiders worden ingezet. 
Het “dragersteam” is in 2018, mede gezien de gevorderde leeftijd, gestopt met haar 
werkzaamheden. Wanneer een familie niet zelf wil dragen worden hiervoor studenten ingezet 
die dit werk zeer professioneel en met respect uitvoeren. Wij werken hiervoor samen met 
Ferentes.  
 
5. Financiële administratie. 
Volgens het “Rapport betreffende de jaarrekening 2020” opgesteld door Westeneng 
Accountants en Adviseurs in Barneveld is de financiële administratie ook in dit verslagjaar weer 
op een goede wijze uitgevoerd. 
Bestuurlijk is de heer A. van Sligtenhorst in dit verslagjaar eindverantwoordelijk voor het door 
onze vereniging gevoerde financiële beleid.  
 
6. Ledenadministratie. 
De ledenadministratie wordt sinds 1 januari 1995 bijgehouden door mevrouw A. van 
Sligtenhorst-Dekker.  
Tot 2000 konden wij gebruik maken van gegevens welke ons door de Burgerlijke Stand van de 
gemeente Barneveld werden verstrekt. In het kader van de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens is het de gemeentelijke overheid onmogelijk gemaakt deze gegevens nog 
aan ons te verstrekken. Wij willen daarom ook nu onze leden dringend vragen bij eventuele 
verhuizing of andere wijziging van persoonlijke gegevens, dit door te geven aan de 
ledenadministratie. 
Wij moeten helaas constateren dat het aantal leden licht is teruggelopen. Wij hopen uiteraard 
dat deze tendens stopt en dat wij weer mogen groeien in ledenaantal. Juist in de steeds meer 
commerciële uitvaartbranche is een grote onafhankelijke uitvaartvereniging van het grootste 
belang. 
Er waren per 31 december 2020  2350 betalende leden. Er zijn oud leden en zogenoemde 
gezinsleden die dus vallen onder de zojuist genoemde betalende leden. Totaal komen wij dan 
op 3676 leden. 
 
7. Ledenwerving. 
Het blijft belangrijk dat wij steeds weer nieuwe leden mogen verwelkomen. Willen wij als 
vereniging onafhankelijk van een uitvaartonderneming of verzekeraar werkzaam kunnen blijven 
is het van belang dat de vaste kosten gedekt worden uit “gegarandeerde” opbrengsten. De 
contributie is zo’n component.  
   
8. Garage. 
In 2014 hebben wij een opslag/stallingsruimte in gebruik genomen op bedrijventerrein “De 
Briellaerd” te Barneveld. Deze ruimte is voorzien van alle benodigdheden zodat wij onze 
rouwauto maar ook de kisten en andere benodigdheden netjes kunnen stallen c.q. opslaan. De 
garage aan de Rozenstraat te Barneveld wordt verhuurd. 
 
9. De Briellaerd. 
Inmiddels bezit onze vereniging 6 units ( 3x begane grond + 3x verdieping) van het 
bedrijfsverzamelgebouw gelegen aan de Anthonie Fokkerstraat 61 te Barneveld. Vijf units 
worden verhuurd of zijn hiervoor beschikbaar, de andere unit hebben wij, zoals hierboven al 
vermeld, zelf in gebruik. 
In 2019 is in een ander daar vlakbij gelegen gebouw een garagebox aangekocht. Dit in 
afwachting van de aankoop van een 3e auto met name bedoeld voor het “aanvullend vervoer” 
waarbij u moet denken aan benodigdheden voor het thuis opbaren. 
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10. Het uitvaartcentrum. 
Na de vernieuwbouw van het gemeentelijk uitvaartcentrum hebben de gemeente Barneveld en 
onze uitvaartvereniging "De Laatste Eer" in goed overleg een beheersovereenkomst afgesloten. 
In deze overeenkomst is ook beschreven hoe de werkwijze is qua meldingen en beheer.  
 
11. De rouwauto. 
De vereniging bezit twee rouwauto’s van het merk Mercedes: een grijze en een zwarte. 
 
12. Het kantoor. 
Sinds 2008 is onze vereniging eigenaar van de woning Johan de Wittlaan 15 met daarbij 
kantoorruimte welke is gelegen aan de Hugo de Grootlaan. 
De woning wordt momenteel verhuurd. De kantoorruimte wordt gebruikt door onze 
medewerkers en het bestuur. Elke eerste maandag in de maand is er gelegenheid om tussen 
19.00 en 21.00 uur zonder afspraak het kantoor te bezoeken en met het bestuur in gesprek te 
gaan. Van deze gelegenheid wordt regelmatig gebruik gemaakt. 
 
13. Enkele cijfers. 

Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Aantal uitgevoerde opdrachten 88 88 98 73 98 83 100 98 75

Aantal begrafenissen 76 81 13 59 86 71 86 73 66

Aantal crematies 12 7 13 14 12 12 14 25 9

Percentage crematies 14% 8% 13% 21% 12% 14% 14% 26% 12%

Aantal opdrachten uitvaarten mannen 43 37 47 37 48 39 42 39 41

Aantal opdrachten uitvaarten vrouwen 45 51 51 36 50 44 58 59 34

Aantal leden 49 63 58 49 68 53 70 61 45

Aantal niet-leden 39 25 40 24 30 30 30 37 30

Percentage niet leden 44% 28% 41% 33% 31% 36% 30% 38% 40%

Gemiddelde leeftijd overledenen 78,5 80,5 78,7 80,3 80,9 81,2 83,8 80,2 82,3

Gemiddelde leeftijd overleden mannen 76,8 77,6 75,6 79,1 79,2 80,4 80,8 75,5 81,2

Gemiddelde leeftijd overleden vrouwen 80,1 82,6 81,6 81,5 82,5 82,00 86,1 83,3 83,7

Leeftijd jongste man 23 57 50 52 0 55 55 17 44

Leeftijd jongste vrouw 0 55 59 56 42 33 56 33 43

Leeftijd oudste man 97 100 97 90 98 97 98 97 99

Leeftijd oudste vrouw 104 101 97 101 99 101 101 100 102

 
 
 
14. Ontwikkelingen in de toekomst. 
De uitvaartbranche is volop in ontwikkeling, vooral de beleving van een uitvaart. Vroeger verliep 
een uitvaartplechtigheid over het algemeen zoals de uitvaartleider dit adviseerde. 
Tegenwoordig vullen families de uitvaartplechtigheid steeds meer zelf in  naar de wensen van 
de overleden dierbare en henzelf. 
Het is belangrijk dat er in het rouwcentrum een warme en gastvrije sfeer aanwezig is. Wij als 
uitvaartvereniging spelen hierop in door een gastvrouw in te zetten tijdens de plechtigheid. De 
gemeente Barneveld is in 2019 gestart met de voorbereiding van of wel vernieuwbouw van het 
huidige rouwcentrum of volledige nieuwbouw. Namens de gemeente voeren wij al sinds de 
opening van het huidige rouwcentrum het beheer uit. Wij hebben in diverse gesprekken met 
vertegenwoordigers van de gemeente aangedrongen op volledige nieuwbouw. Het huidige 



 

 4 

pand is sterk gedateerd en naar onze mening niet voldoende geschikt te maken om te voldoen 
aan de huidige wensen en eisen. 
In 2018 (inderdaad een jaar voor dit verslagjaar) zijn in Nederland 153.249 mensen overleden. 
Dit is bijna een verdubbeling ten opzichte van de jaren 50 van de vorige eeuw. De prognose is 
dat het aantal sterfgevallen per jaar zal blijven stijgen tot 2055 en daarna pas weer zal dalen. 
De redenen van deze doorlopende stijging zijn de vergrijzing van de babyboomers en 
vergrijzing van mensen die in de “kleine geboortegolf ”van 1965 – 1970 zijn geboren. 
Sinds 2008 zijn er tot en met 2018 zeker 1000 uitvaartondernemingen bijgekomen. Een 
behoorlijk aantal dat met name is ontstaan door het groeiende aantal uitvaartleiders die als 
ZZP-er zijn gestart.  
Hoewel in percentage crematies in Barneveld nog niet zo hoog is zien wij landelijk wel de trend 
dat het aantal crematies blijft toenemen. Landelijk wordt is 65% van het aantal uitvaarten 
gekozen voor een crematie.  
Tenslotte noemen wij de opkomst van natuurbegraven. Steeds meer mensen denken na over 
de mogelijkheid om in de natuur of natuurlijk graf begraven te worden.  
Ook in onze omgeving zijn hier mogelijkheden. Denk hierbij aan de Heidepol bij Arnhem of de 
natuurbegraafplaats Westerwolde in  Assel (Hoog-Soeren). 
 

 15. Tenslotte. 

Aan het eind van dit jaarverslag willen wij een ieder bedanken, hetzij als medewerker, hetzij als 
bestuurslid, werkzaam voor onze vereniging. Dat wij ook de komende tijd in goede 
verstandhouding en gezondheid onze taken mogen verrichten. 
 
Aldus vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van (vanwege coronamaatregelen heeft 
nog geen Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden). 
 
De voorzitter,        de secretaris, 
 
 
M. Leeuwis.        G. van der Bij. 
 
 


