
VERSLAG algemene ledenvergadering (117e) De Laatste Eer, woensdag 11 april 2018, 19.30  

  uur in ’t Centrum te Berltsum 

 

Afgemeld Yvonne van Dijk, Theo en Thea Cramer, Jan Bart Wassenaar, Sybren van Tuinen,  

  Johan van der Graaf 

 

1. Opening door voorzitter U. Strooisma. 

De voorzitter opent de vergadering. In het kort belicht hij het doel van de vereniging, zo dat in de 

statuten staat beschreven. Met een minuut stilte gedenken we de leden voor wie we de uitvaart 

hebben verzorgd. 

 

2. Verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 06-04-2017. 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld en voor akkoord getekend. 

 

3. Jaarverslag door de secretaris. 

Aan de hand van een beamerpresentatie neemt de secretaris de aanwezigen mee door het 

afgelopen jaar.   

Onder meer de volgende punten komen aan de orde:  

- Het afscheid van onze bode Wimmie Wassenaar op 26-09-2017.  

- Het benoemen van onze nieuwe bode Sybren Klaas Visser, en 2e bode Jeannette van Reen. 

- Het behalen van de Nardus gedragscode; dit is een bevestiging dat we als vereniging onze 

functie professioneel en met zorg uitvoeren. Dit betekent ook dat onze bode tegenwoordig 

met een transparante kostenberekening komt naar de nabestaanden van een overledene. 

 

4. Financieel verslag door de penningmeester. 

De vergadering stemt in met het financieel verslag 2017. Het wordt door alle bestuursleden 

ondertekend. 

 

5. Verslag kascommissie. 

De kascommissie (Sybren van Tuinen en Johan van der Graaf) is niet aanwezig. Ze hebben 

schriftelijk laten weten dat de boeken over 2017 akkoord zijn bevonden. De kascommissie stelt 

voor het bestuur decharge te verlenen, de vergadering stemt hiermee in. 

 

6. Benoeming nieuw kascommissielid. 

Sybren van Tuinen verlaat de kascommissie. Jelmer Algra neemt zijn plaats in, naast Johan van der 

Graaf. 

 

7. Vaststellen contributie en vergoeding voor het jaar 2018. 

Het bestuur stelt voor om de contributie te handhaven op 38,00 euro per lid vanaf 18 jaar en de 

ledenkorting te handhaven op een bedrag van 1700,00 euro. De aanwezigen gaan hiermee 

akkoord. 

 

8. Samenwerking met de Twenthe Uitvaartverzekeringen. 

De voorzitter deelt mee dat we als vereniging in 2018 een samenwerkingsverband aan zullen gaan 

met de Twenthe Uitvaartverzekeringen . Hij geeft hiervan kort uitleg. 

 

9. Donateurs. 

Het bestuur stelt voor dat we voortaan ook donateurschap gaan aanbieden. Dit houdt in dat 

iedereen vanaf 18 jaar donateur kan worden voor een bedrag van minimaal 12,50 euro per jaar. 

Donateurs kunnen wel gebruik kan maken van onze diensten als vereniging, maar krijgen geen 



ledenkorting. Ook hebben ze geen stemrecht tijdens de algemene ledenvergadering. De 

vergadering stemt hiermee in. Het huishoudelijk reglement wordt aangevuld met de voorliggende 

tekst. 

 

10. Bestuur. 

Aftredend en herkiesbaar: Uilke Strooisma, Meindert Westra en Gosse Miedema. De vergadering 

stemt in met het herkiesbaar stellen van alle 3 bovengenoemde bestuursleden. 

 

11. Afscheid dragers. 

De voorzitter deelt mede dat we afscheid nemen van 2 dragers, Tjeerd Posthuma en Klaas Tolsma. 

Ze worden hartelijk bedankt voor hun geweldige inzet, in de vele jaren dat ze zich dienstbaar 

hebben gesteld voor onze vereniging. 

 

12. Mededelingen. 

- De voorzitter deelt mee dat er dit jaar 1 lid is geroyeerd wegens wanbetaling. 

- De voorzitter praat de aanwezigen bij over de ontwikkelingen binnen de Friese Federatie. Een 

werkgroep heeft onderzoek gedaan naar de toekomst van uitvaartverenigingen. Hieruit is 

naar voren gekomen dat verenigingen meer actie moeten voeren om nieuwe leden te krijgen. 

- Op de regiovergadering in Oosterbierum is gesproken over de consequenties van de nieuwe 

“Wet op de privacy” voor uitvaartverenigingen. 

- Tijdens de clustervergadering in Bitgummole is gesproken over de toekomst van 

uitvaartverenigingen, en wat we voor elkaar kunnen betekenen. 

- De voorzitter deelt mee dat we doorgaan met NuNazorg. 

- Dit jaar zal er weer een overleg plaatsvinden met de kerkrentmeesters. 

- In het najaar van 2018 zal er voor het eerst een gedenkmoment voor alle overledenen 

plaatsvinden. Hiervoor is een werkgroep opgericht samen met SBB en de Protestantse 

Gemeente.  

 

13. Rondvraag. 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.  

 

Na de pauze houden de dames mr. S.A. de Vries en mr. A.M. Feenstra namens de Vries & Feenstra notariaat 

een presentatie over het belang van zowel een testament als een levenstestament. Op heldere wijze 

onderstrepen ze het belang ervan. Bij dit onderdeel is ook een aantal niet-leden aanwezig. 

 

 

14. Sluiting. 

Met een woord van dank aan de aanwezigen sluit de voorzitter de vergadering. 

 

Berltsum, april 2018  

 

Thea Terpstra 

 

 

Voor akkoord getekend in de algemene ledenvergadering d.d. _________________ 

 

 

 

 

Voorzitter       secretaris 


