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Jaarverslag van de secretaris van De Laatste Eer over het jaar 2018 
 
Uitvaarten 
 
In 2018 overleden 20 leden. 19 keer kwam onze bode Sybren Klaas Visser daarbij in actie, 15 keer 
betrof het een begrafenis, 4 keer een crematie. Bij één uitvaart, een crematie, koos men voor een 
andere bode, een relatie van de familie. In vergelijking met 2017 kwam de teller uit op plus 3. In dat 
jaar overleden 17 leden.  
 
Vergaderingen 
 
We kwamen 6 keer bij elkaar in bestuursvergadering. In april hielden we onze algemene 
jaarvergadering. Bij deze gelegenheid kwamen de notarissen van Berltsum een presentatie geven 
over de ins en outs van een testament en levenstestament. Een interessant en nuttig verhaal. Als 
kers op de taart hadden de dames De Vries en Feenstra een korting voor leden in de aanbieding.  
 
Qua vergaderingen bezochten we ook de voor- en najaarsvergadering van de Federatie van Friese 
Uitvaartverenigingen, als ook de regiovergadering in het begin van het jaar in Oosterbierum. Onze 
vereniging is vanaf april 2018 vertegenwoordigd in het bestuur van de Federatie in mijn eigen 
persoon. Ik vervul daar de functie van secretaris.   
 
Bode | Dragers | Helpsters  
 
Ze zijn het visitekaartje van onze vereniging. De bode, de dragers en de helpsters. Was er in 2017 nog 
sprake van wisseling van de wacht, in 2018 was het Sybren Klaas Visser op wie we een beroep 
konden doen. Aan de reacties van nabestaanden merken we dat Sybren Klaas goed ‘valt’. Het 
bestuur is tevreden en andersom geldt dat ook. We passen elkaar goed. Het is niet nodig geweest 
onze reservebode Jeannette Reen in te schakelen. Dat betekent zeker niet dat Jeannette uit beeld is. 
 
Met de komst van Sybren Klaas, die zijn werk voor ons doet op zzp-basis, zijn we afgestapt van het 
verzorgen van uitvaarten voor niet-leden. Zij mogen gerust kiezen voor onze bode, maar onze 
vereniging zit er dan niet tussen. 
 
Onze dragersploeg bestond in 2018 uit: Freerk Algra, Jan Brouwer, Theunis van der Graaf, Harry 
Kooistra, Tjerk Kooistra, Hielke Luimstra, Ulfert Sijens, Klaas Tuinenga en Jan Bart Wassenaar. Klaas 
Tolsma, eigenlijk al afgezwaaid, stond nog op reserve. De dragers werden in het voorjaar 
opgetrommeld in ’t Centrum. Daar vond een heuse kledingsessie plaats. Dat heeft ertoe geleid dat de 
mannen nu allemaal weer in dezelfde kleren dragen. Ze staan er pico bello op. 
 
Minder in het oog lopend, maar niet minder gewaardeerd zijn Rigt van Tuinen en Akke Westra, die 
Sybren Klaas helpen bij het afleggen, als dit nodig is. Akke is wel een poos uit de running geweest 
vanwege een heupoperatie. 
 
Al deze mensen verdienen een woord van dank voor hun inzet voor onze vereniging. De traditie 
getrouw voegen we in december een rollade bij het woord, altijd weer gewaardeerd. 
 
Nardus Gedragscode 
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In 2017 ontvingen we de Nardus Gedragscode, de bevestiging dat wij onze uitvaarten professioneel 
en op de meest waardige wijze uitvoeren. In 2018 hebben we uiteraard in de lijn van de gedragscode 
gewerkt. Een van de dingen die gevraagd wordt in de code is transparantie. Zo ontvangt de 
opdrachtgever van de bode altijd een begroting van de te verwachten kosten. Dat is helder, van deze 
tijd en het voorkomt nare verrassingen achteraf.   
 
Lichtjesavond 
 
Eind oktober organiseerden wij in overleg met de Protestantse Gemeente Berltsum en Stichting 
Berlikumer Belangen de eerste Lichtjesavond. Rond de 30 mensen gaven gehoor aan de uitnodiging. 
Dit krijgt 2 november 2019, op Allerzielen, een vervolg.  
 
Samenwerking Twenthe Uitvaartverzekeringen 
 
Per oktober 2018 zijn we een samenwerking aangegaan met uitvaartverzekeraar Twenthe. Een 
adviseur van Twenthe gaat door het dorp voor het afsluiten van verzekeringen en combineert dit met 
het werven van nieuwe leden of donateurs. De samenwerking lijkt al goede vruchten af te werpen. 
De overeenkomst voldoet aan de normen van de AFM en de AVG. 
 
Ledenaantal 
 
31-12-2016: volwassen leden 1214, jeugdleden 237. 
31-12-2017: volwassen leden 1220 , jeugdleden 226. 
31-12-2018: volwassen leden 1211, donateurs 5, jeugdleden 191.  
 
NuNazorg 
 
In 2018 zijn we doorgegaan 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. 
 
Digitale Nazorg  
 
We zijn partner geworden van Digitale Nazorg in Haarlem. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het 
terughalen van digitale gegevens. Voor onze vereniging denk je dan al snel aan dierbare gegevens 
van overledenen die afgeschermd zijn met een wachtwoord. Leden en/of nabestaanden die gebruik 
maken van deze service, ontvangen 15% korting. 
 
In vogelvlucht was dit het jaar 2018 voor onze vereniging, die zich dan wel bezig houdt met zaken 
rondom de dood, maar ondertussen springlevend is. Dank voor jullie aandacht.  
 
 
Berltsum, april 2019, Ria Algra (secretaris/penningmeester) 


