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Jaarverslag van de secretaris van De Laatste Eer over het jaar 2017 
 
2017 was een jaar met veel reuring. Niet zozeer wat het aantal uitvaarten betreft, maar 
meer de zaken eromheen. Laat me jullie meenemen. 
 
Afscheid Wimmie Wassenaar 
 

Het zat er aan te komen, het 
afscheid van onze bode Wimmie 
Wassenaar. Het toenemen van 
haar dienstjaren hield gelijke 
tred met het opklimmen der 
jaren. En dan komt er een 
moment van stoppen.  
 
Na meer dan 20 jaar trouwe 
dienst gaf Wimmie aan per 1 
oktober 2017 te stoppen met 
haar bodewerk voor onze 
vereniging.  

 
Wij vonden dat we Wimmie niet ‘zomaar’ konden laten gaan. We hebben haar een 
afscheidsreceptie aangeboden, gevolgd door een etentje in intieme kring. De receptie was 
een succes. Een kleine honderd bezoekers kwamen Wimmie de hand schudden, vaak  
vergezeld van een persoonlijke wens. Als uitvaartvereniging doen wij ons werk in de regel in 
alle stilte. Dit vonden we een mooi moment om uit de schaduw te stappen en onze 
vereniging op de kaart te zetten. Het was ook een perfecte gelegenheid om onze nieuwe 
bode te presenteren: Sybren Klaas Visser van Oosterbierum. 
 
Nieuwe bode Sybren Klaas Visser  

 
Aan dat moment was een sollicitatieprocedure vooraf gegaan. 
Verschillende kandidaten meldden zich. Aan ons de uitdaging 
om een waardige opvolger te vinden. En dat was spannend. We 
hadden kunnen kiezen voor de makkelijke weg en stel een bode 
aan met jarenlange, bewezen ervaring. Sybren Klaas was een 
betrekkelijke nieuwkomer in uitvaartland, maar hij was wel 
degene voor wie we voor vielen. Hij leek ons de persoon die het 
dichtstbij bij ons beeld van een bode kwam.  
 
De wens dat hij voor oktober een paar keer met Wimmie mee 
zou lopen, die ging niet door. Simpel om het feit dat er de hele 
zomer geen overlijdens waren. Intussen heeft Sybren Klaas al 
een aantal uitvaarten verzorgd en wij horen positieve geluiden. 
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Voor ons de bevestiging dat we de juiste keuze hebben gemaakt. Was Wimmie bij onze 
vereniging in loondienst, Sybren Klaas werkt als zzp’er. Nu zal het sterfhuis daar niets van 
merken, maar voor niet-leden is er toch wel een verschil. In principe verzorgen wij geen 
uitvaarten meer van niet-leden. Sybren Klaas neemt uitvaarten van niet-leden graag voor 
zijn rekening, maar doet dit dan zonder tussenkomst van de vereniging.  
 
Reservebode 
 
Mocht onze bode door ziekte of andere reden verhinderd zijn, dan moeten wij een beroep 
kunnen doen op een tweede, een reservebode. Een aantal jaren werd deze taak vervuld 
door Johannes van der Galiën, tot volle tevredenheid. We waren van mening dat we hem en 
zijn zoon Hans in de nieuwe situatie niet als tweede bode aan konden houden, ook omdat 
onze voorkeur naar iemand van het andere geslacht uitging. Zo kwamen we uit bij Jeannette 
Reen-Wind van Wiuwert. Dit betekende wel dat we afscheid moesten nemen van vader en 
zoon Van der Galiën. 
 
Nardus Gedragscode 
 

We vonden het moment van de 
afscheidsreceptie ook de 
gelegenheid om ons te 
presenteren als vereniging met 
de Nardus Gedragscode. Nardus 
is de overkoepelende organisatie 
waarbij wij via de Friese 
Federatie zijn aangesloten.  
 
De code is de bevestiging dat wij 
onze uitvaarten professioneel en 
op de meest waardige wijze 
uitvoeren. Het was de kroon op 

het werk van Wimmie en de uitdaging voor ons als bestuur, samen met de bode nog verder 
te professionaliseren. Wat in het oog springt is dat nabestaanden van de bode vooraf een 
gespecificeerde en transparante kostenindicatie krijgen. Daarmee spelen we in op een trend 
die heden ten dage speelt: mensen willen steeds vaker weten waar ze aan toe zijn. Er is 
nogal wat papierwerk aan vooraf gegaan, maar 26 september mochten wij uit handen van 
Henk Dekker van Nardus de gedragscode in ontvangst nemen. En daar zijn we trots op. 
 
En verder  
 
Er stond meer op ons verlanglijstje dan een afscheid, een nieuwe bode en een gedragscode. 
Zo wilden we onderzoeken of we een lidmaatschap zonder ledenkorting aan kunnen bieden. 
In 2017 hebben we dit nog even in de ijskast gezet, net als de wens om dorpsbreed een 
gedenkmoment te organiseren. Aandachtspunt is ook het punt ledenwerving. Deze punten 
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staan op de doelijst voor 2018. Wel maakten we een begin met invulling van de wens meer 
zichtbaar te zijn, dit onder de noemer marketing en communicatie. Dit uitte zich in 
maandelijks een nieuwsbericht in Op ‘e Roaster, nieuwsbrieven naar de leden en veel verse 
content op de website. Hiervoor hebben we extra budget uitgetrokken.   
 
Vergaderingen 
 

We kwamen 6 x bij elkaar in bestuursvergadering. 
In april hielden we onze algemene 
jaarvergadering. Deze keer zonder spreker met 
een interessant onderwerp. Het idee is om dit 1 x 
per 2 jaar te doen.  
 
Bovendien stond ook al de afscheidsreceptie op 
stapel. Tussendoor bezochten we de voor- en 
najaarsvergadering van de Federatie, als ook de 
regiovergadering in Oosterbierum. Veel tijd 

namen ook de sollicitatiegesprekken in beslag.  
 
Verder was er nog een gesprek met de gemeente over het beleid gemeentelijke uitvaarten. 
Samengevat kwam daaruit dat wij geen uitvaarten meer mogen doen waarvoor de 
gemeente de kosten betaalt. In geval van niet-leden is dit geen probleem. Doet zich een 
dergelijke situatie voor bij een lid, dan zullen we overleggen met de gemeente.  
 
Uitvaarten 
 
In 2017 overleden 17 leden. 16 uitvaarten vonden in hetzelfde jaar plaats. Ons lid Rommert 
Vrij overleed 31 december 2017. Zijn uitvaart vond uiteraard in dit jaar plaats. Alle keren 
ging het om een begrafenis. Ter vergelijking met 2016. In dat jaar verzorgden we in totaal 28 
uitvaarten.  
 

Tot oktober stond Wimmie Wassenaar voor ons 
klaar. Zij kon weer een beroep doen op de 
helpsters bij de laatste verzorging, Akke Westra 
en Rigt van Tuinen. Ook de dragers stonden weer 
paraat. Dit waren Freerk Algra, Jan Brouwer, 
Theunis van der Graaf, Harry Kooistra, Tjerk 
Kooistra, Ulfert Sijens en Jan Bart Wassenaar. 
Klaas Tolsma en Tjeerd Posthuma stonden op 
reserve. Vanwege hun leeftijd, we houden 70 jaar 

aan, was het eind van hun carrière in zicht.  
 
Op een oproep in Op ‘e Roaster waarin we ‘mannen voor onder de hoed’ vroegen, meldde 
Klaas Tuinenga zich aan. Hij is inmiddels in functie. Ook Hielke Luimstra, van Jan en Sabina 
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was enthousiast. Hij begint dit jaar. Qua continuïteit in de dragersploeg kunnen we met een 
gerust hart de toekomst tegemoet zien.  Dezelfde ploeg stond uiteraard ook klaar voor 
Sybren Klaas.   
 
Ledenaantal 
 
31-12-2015: volwassen leden 1233, jeugdleden 241. 
31-12-2016: volwassen leden 1214, jeugdleden 237. 
31-12-2017: volwassen leden 1220 , jeugdleden 226. 
 
Eén lid ontving van ons een aangetekend schrijven waarin we royement van het lid 
meedeelden. Dit vanwege contributieachterstand 2016 en 2017.  
 
NuNazorg 

 
In 2016 zijn we in zee gegaan met NuNazorg als gratis service 
voor de nabestaanden. NuNazorg biedt hulp bij het regelen 
van praktische zaken na een verlies, plus een luisterend oor. 
We hebben gemerkt dat nabestaanden dit op prijs stellen. 
Daarom zijn we in 2017 doorgegaan met deze dienst.  

 
Digitale Nazorg 

 
Een andere vorm van nazorg is Digitale Nazorg. In 2017 zijn wij 
partner geworden van dit bedrijf. De praktijk leert dat 
nabestaanden, naast het verdriet om het verlies van hun 
dierbare, met zijn of haar digitale nalatenschap in de maag 
zitten. Al die accounts, al die wachtwoorden, al die foto’s. Hoe 
kom je er ooit bij?  
 
Daar kan Digitale Nazorg hulp bieden. Net als bij het terughalen 

van gegevens van kapotte apparatuur kapot. Onze rol als partner is dat wij mensen bekend 
maken met Digitale Nazorg. Het bedrijf kan ons ook benaderen voor het checken van 
aanvragen die via ons bij hen binnenkomen. Dat alles met het oog op de privacy. De 
bemiddeling door onze vereniging is gratis; de diensten van Digitale Nazorg zijn voor 
rekening van de opdrachtgever. 
 
In vogelvlucht was dit het jaar 2017 voor onze vereniging, die zich dan wel bezig houdt met 
zaken rondom de dood, maar ondertussen springlevend is. Dank voor jullie aandacht.  
 
 
 
Berltsum, maart 2018, Ria Algra (secretaris/penningmeester) 


