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Jaarverslag van de secretaris van De Laatste Eer over het jaar 2019
Uitvaarten
In 2019 ontvielen ons 23 leden. Ter vergelijking: in 2018 stierven 20 leden, in 2017 16. Per 31 -122019 hadden we in totaal 1207 volwassen leden (waarvan 58 fondsleden) en 241 jeugdleden. Ten
opzichte van 2018 daalde het aantal volwassen leden met 4. Per 31-12-2019 bedroeg het aantal
donateurs 50. Dit waren er 45 meer dan in 2018.
Van het totaal aantal uitvaarten (23) ging het 14 keer om een begrafenis en 9 keer om een crematie.
Er is beslist een toename van het aantal crematies te zien. In 2018 waren 4 van de 20 uitvaarten
crematies.
Sybren Klaas Visser, onze bode, verrichtte zijn werkzaamheden voor onze vereniging weer naar alle
tevredenheid. Onze reservebode Jeannette Reen hoefde niet in actie te komen.

Vergaderingen
We kwamen 5 keer bij elkaar in bestuursvergadering en dat in januari, maart, juni, september en
november. In februari trakteerden we onze dragers op een etentje in Het Graauwe Paard in
Oudebildtzijl. In april volgde de algemene ledenvergadering, waarbij deze keer geen spreker. Ons
streven is één keer per twee jaar iets extra’s te doen bij de ledenvergadering.
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.

Percentageleden
Het bestuursvoorstel om het zogenaamde B-lidmaatschap af te schaffen voor nieuwe leden werd
aangenomen in de algemene ledenvergadering. B-leden zijn leden die op latere leeftijd lid zijn
geworden, maar geen inkoopsom hebben betaald. Afhankelijk van de leeftijd waarop ze lid werden,
hebben ze recht op een percentage van de ledenkorting. De tabellen waarop deze percentages altijd
werden vastgesteld zijn vervangen door een nieuwe rekentool. Op aanraden van de Federatie, als
ook van de actuaris *) zijn we deze rekentool gaan gebruiken. Met deze rekentool kan eveneens
worden berekend wat percentageleden moeten bijbetalen, willen ze voor de volledige ledenkorting
in aanmerking komen. De actuaris adviseerde dit toe te passen. De algemene ledenvergadering
stemt hiermee in. Het bestuur zal zich hierover buigen. Besloten wordt ook dat nieuwe leden, die
instromen, geen percentagelid meer kunnen worden. Als zij geen inkoopsom willen betalen, dan is
de mogelijkheid om donateur te worden een aantrekkelijk alternatief. De aanwezigen stemmen
hiermee in.
*) Volgens de statuten laten wij een keer per drie jaar een actuarieel rapport opmaken door een
daartoe bevoegde actuaris. Dit rapport geeft aan over hoeveel reserve wij moeten beschikken om de
ledenkorting blijvend veilig te stellen.
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Bode | Dragers | Helpsters
Onze bode Sybren Klaas, eerder in dit verslag al ‘bejubeld’ kon weer een beroep doen op de ploeg
dragers en helpsters. In 2019 bestond deze ploeg uit: Freerk Algra, Jan Brouwer, Theunis van der
Graaf, Harry Kooistra, Tjerk Kooistra, Hielke Luimstra, Ulfert Sijens, Klaas Tuinenga en Jan Bart
Wassenaar. Als de nood aan de man was, kon hij ook nog een beroep doen op onze reservedrager,
Klaas Tolsma. Het komt regelmatig voor dat de dragers niet hoeven te dragen, omdat de familie dat
graag zelf doet. In die gevallen moet de familie er wel voor tekenen dat de vereniging niet
aansprakelijk kan worden gesteld als er bij het dragen iets mis gaat.
Minder in het oog lopend, maar niet minder gewaardeerd zijn onze helpsters Rigt van Tuinen en Akke
Westra, die Sybren Klaas helpen bij de laatste verzorging, als dit nodig is. Waar de familie zelf meer
dan eens kiest voor zelf dragen, geldt dat ook voor de laatste verzorging. Het is het laatste wat je
kunt doen en het kan zeker bijdragen aan het verwerken van het verlies.
Bode, dragers en helpsters 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 Norm
In 2017 ontvingen we de Nardus Gedragscode, de bevestiging dat wij onze uitvaarten professioneel
en op de meest waardige wijze uitvoeren. In 2019 is de Nardus Gedragscode vervangen door de
Nardus Norm. Andere naam, dezelfde richtlijnen. Van alle aangesloten uitvaartverenigingen wordt
verwacht dat zijn zich aan deze richtlijnen houden. Via de Friese Uitvaartfederatie zijn wij lid van de
branchevereniging Nardus, samenwerkende uitvaartorganisatie.

Lichtjesavond
Onze goede voornemens ten spijt, in 2019 organiseerden we geen lichtjesavond. Door verschillende
omstandigheden kwam het er helaas niet van. Het blijft wel op ons wensenlijstje staan.

Samenwerking Twenthe Uitvaartverzekeringen
Per oktober 2018 zijn we een samenwerking aangegaan met uitvaartverzekeraar Twenthe. De
overeenkomst voldoet aan de normen van de AFM en de AVG. Een adviseur van Twenthe gaat
sindsdien door het dorp voor het afsluiten van verzekeringen en combineert dit met het werven van
nieuwe leden of donateurs. De samenwerking wierp in 2019 goede vruchten af.

Ledenaantal
31-12-2016:
31-12-2017:
31-12-2018:
31-12-2019:

volwassen leden 1214, jeugdleden 237.
volwassen leden 1220 , jeugdleden 226.
volwassen leden 1211, donateurs 5, jeugdleden 191.
volwassen leden 1207, donateurs 50, jeugdleden 241
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Ledenpas
Het voornemen om een ledenpas te introduceren kreeg in 2019 vorm. Met deze pas hebben leden
recht op kortingen op producten en diensten bij verschillende bedrijven/organisaties in onze
omgeving. Het is de bedoeling de ledenpas, die ook geldt voor donateurs in 2020 te verspreiden,
tezamen met de uitnodigingen voor de algemene ledenvergadering.

Nazorg
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In 2019 zijn we doorgegaan met Nazorg als gratis service voor de nabestaanden. Nazorg, in de
persoon van Anna-Neeltje Schots 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 2019 voor onze vereniging, die zich dan wel bezig houdt met zaken
rondom de dood, maar ondertussen springlevend is. Dank voor jullie aandacht.

Berltsum, maart 2020, Ria Algra (secretaris/penningmeester)

Zo nu en dan wordt onze inzet beloond met een bloemetje!

Jaarverslag van de penningmeester van De Laatste Eer over het jaar
2019
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