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Algemeen 
 
Bestuursleden 
 
Voorzitter Uilke Strooisma strooisma@chello.nl 
Secretaris/penningmeester Ria Algra info@dleberlikum.nl 
Notulist Thea Terpstra thea_terpstra@hotmail.com 
Algemeen bestuurslid Gosse Miedema gossemiedema@planet.nl 
Algemeen bestuurslid Meindert Westra mjwestra@hetnet.nl 
 
 

Rooster van aftreden bestuur 
  Bestuurslid sinds Aftredend 
Uilke Strooisma  2008   2013, 2018, 2023 
Ria Algra  2006   2011, 2016 en 2020 
Gosse Miedema  2008   2013, 2018, 2022 
Meindert Westra  2013   2018, 2022 
Thea Terpstra  2016   2021, 2025 
 

Dragers 
 Drager sinds 
Freerk Algra 2008 
Jan Brouwer 1990 
Theunis van der Graaf 2005 
Harry Kooistra 2012 
Hielke Luimstra 2018 
Ulfert Sijens 2011 
Klaas Smits 2021 
Klaas Tuinenga 2017 
Jan Bart Wassenaar  2015 
 

Helpsters 
 Helpster sinds 
Akke Westra 1998 
Rigt van Tuinen 2009 
Wimmie Wassenaar (reserve) 2018 
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Jaarverslag van de secretaris van De Laatste Eer over het jaar 2021 
 

Uitvaarten 
 
2021:  20 overledenen, van wie 18 leden, 1 donateur en 1 niet-lid. 
2020: 17  
2019: 23 
2018: 20 
 
Aantal volwassen leden per 31-12-2021: 1197 *) 
(inclusief 58 fondsleden) 
Aantal jeugdleden: 223 
Aantal donateurs: 59 
Aantal begrafenissen: 13 
Aantal crematies 7 
 
*)  We schreven 15 18-jarigen in als betalend lid en van buiten kwamen 6 nieuwe leden. Er was 

ook een aantal opzeggingen, waardoor het totale aantal volwassenen daalde met 4.  
 
Aantal volwassen leden per 31-12-2020: 1201 
Aantal jeugdleden: 228 
Aantal donateurs: 55 
Aantal begrafenissen 14 
Aantal crematies 3 
 
Sybren Klaas Visser, onze bode, kwam 14 keer in actie voor onze verenigingen. De overige 6 uitvaarten 
werden of verzorgd door een andere uitvaartverzorger. Dit in goed overleg met het bestuur. We 
hebben geen beroep hoeven doen op onze reservebode Jeannette Reen.  
 

Vergaderingen 
 
Wederom drukte corona een stempel op het jaar. Onze bestuursvergaderingen hielden we 
voornamelijk online en de algemene ledenvergadering, die gepland stond voor april, kon in die maand 
niet doorgaan. Deze hebben we toch nog kunnen houden en wel in september. In die bijeenkomst 
werden de financiële verslagen over 2019 en 2020 vastgesteld. Waar de kascontrole over de boeken 
2019 nog fysiek kon worden gehouden, kozen we in 2020 voor een online oplossing. De leden van de 
kascontrole, Durk Osinga en Harry de Koe kregen daartoe inzicht in het boekhoud- en 
ledenadministratie in de cloud. Hier konden de heren goed mee uit de voeten. Het bestuur werd 
décharge verleend. In de ledenvergadering werden ook de nieuwe statuten goedgekeurd. Daarmee 
zijn we als vereniging voor de komende jaren weer helemaal up-to-date en WBTR-proof. WBTR staat 
voor Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Elke vereniging, van klein tot groot, heeft daarmee te 
maken. De noodzakelijke statutenwijziging volgt op de richtlijnen die je als bestuur ten behoeve van 
een goed bestuur moet opstellen. Wij hebben deze richtlijnen verwoord in een bestuursreglement.  
 
Tussen de corona oplevingen door waren we zowaar in de gelegenheid de jaarlijkse regiovergadering 
van de Federatie in Oosterbierum te bezoeken. Kort daarop ging Nederland weer in lockdown en werd 
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de najaarsvergadering van de Federatie online gehouden. Dit lot was de voorjaarsvergadering ook al 
beschoren.   
 

Actuariële reserve 
 
Als vereniging zijn wij gehouden aan een dekkingsgraad van 105%. De actuariële reserve (AR) wordt 
daarop afgestemd. De AR is de reserve die wij moeten aanhouden om het laatste lid de ledenkorting 
te kunnen uitbetalen. Omdat wij nauwelijks tot niet meer rente over ons vermogen ontvangen daalde 
het dekkingspercentage naar 92%. In overleg met de actuaris hebben wij aan de leden het volgende 
voorgelegd: 
De contributie handhaven op € 38,00; de ledenkorting te verlagen naar € 1650,00 en de ledenkorting 
voor de fondsleden te maximeren op € 950,00. In de ledenvergadering stemden de leden met dit 
voorstel in. Het resultaat is dat we met de nieuw berekende dekkingsgraad van 107% weer aan de 
veilige kant van de streep zitten. 
 

Bode | Dragers | Helpsters  
 
Onze bode Sybren Klaas deed zijn werk naar alle tevredenheid. Hij kon weer een beroep doen op de 
ploeg dragers en helpsters. Over heel 2021 bestond deze ploeg uit:  Freerk Algra, Jan Brouwer, Theunis 
van der Graaf, Harry Kooistra, Hielke Luimstra, Ulfert Sijens, Klaas Tuinenga en Jan Bart Wassenaar. 

We namen afscheid van onze drager Tjerk 
Kooistra. Hij verruilde het dragerspak voor dat van 
beheerder van het kerkhof. In zijn plaats 
verwelkomden we Klaas Smits als nieuwe drager.  
 
Jan Brouwer werd in de bloemetjes gezet 
vanwege de inmiddels 32 jaar dat hij als drager 
actief is. En uiteraard was er ook een bloemetje 
voor Tjerk. 
 
Eind van het jaar stonden we stil bij het overlijden 
van onze oud-drager Durk Herrema. Jarenlang 
konden we op hem rekenen. Nu werd hij zelf ten 
grave gedragen door zijn collega-dragers.  

 
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. Zo nu en 
dan nodigen we de dragers, de helpsters en de bodes uit voor een etentje samen met het bestuur. 
Door corona kwam het er lang niet van, maar in november, net voordat we weer in lockdown gingen, 
stond er een lekker maal voor ons klaar in ’t Centrum.  
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Nardus Norm 
 
Sinds 2017 volgen wij de Nardus Norm (voorheen de Nardus Gedragscode), de bevestiging dat wij onze 
uitvaarten professioneel en op de meest waardige wijze uitvoeren. 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 
 
Vanwege corona kon de Lichtjesavond in 2020 niet doorgaan. Gelukkig kon deze in 2021 wel doorgaan. 
We kijken er met een heel goed gevoel op  terug. Het aantal bezoekers schatten we op zo’n 150 en dat 
terwijl de weergoden ons absoluut niet goed gezind waren. De hele middag waren we in de weer om 
de kaarsjes langs de paden te zetten. Dat was het makkelijke deel. De strijd die we vervolgens tegen 
de wind moesten voeren, veroorzaakte diepe zuchten en stijve spieren van al het bukken en opstaan. 
Gelukkig toonden de bezoekers hiervoor alle begrip. De Lichtjesavond gaan we zeker opnieuw 
organiseren.    
 

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. Wierp de samenwerking in 2019 nog goede vruchten af, 2020 was een 
mager jaar. Datzelfde gold ook 2021.  
 

Ledenpas 
 
Als vereniging willen we niet alleen een vereniging voor de doden zijn. Met een ledenpas hadden onze 
leden ook in 2021 korting bij een aantal bedrijven in de buurt. De aanbieders zijn we daarvoor zeer 
erkentelijk. Het wordt wel wat een eentonig verhaal, dat van corona, ook hier.  
 
 

Digitale Nazorg  
 
We zijn partner van Digital Funeral Professionals (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 2021 voor onze vereniging, die zich dan wel bezig houdt met zaken 
rondom de dood, maar ondertussen springlevend is. Dank voor jullie aandacht.  
 
Berltsum, maart 2022, Ria Algra (secretaris/penningmeester) 
 
 
Op de volgende pagina vind je het jaarverslag van de penningmeester over het jaar 2021. 
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Jaarverslag van de penningmeester van De Laatste Eer over het jaar 2021 
 


