VERSLAG

algemene ledenvergadering (118e) De Laatste Eer, donderdag 11 april 2019,
20:00 uur, zaal Kruiskerk Berltsum

Afgemeld

Ali Stork, Jan en Aukje Meerstra, Akke Westra, Johan van Tuinen, Jelmer Algra,
Meindert Westra, Frans Homminga.

1. Opening door voorzitter U. Strooisma.
De voorzitter opent de vergadering, en vertelt in het kort het doel van onze
vereniging, zoals in de statuten staat beschreven. Met een minuut stilte herdenken
we de leden voor wie we de uitvaart hebben verzorgd.
2. Verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 11-04-2018.
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.
In dit verslag komen de volgende punten aan de orde:
- Ria heeft sinds april de functie als secretaris bij de Federatie aangenomen.
- In het voorjaar is een heuse kledingsessie voor de dragers georganiseerd,
waarbij ze zonnodig voorzien zijn van nieuwe kleding.
- Voor de eerst keer is eind oktober een lichtjesavond georganiseerd, wegens
succes zal dit, misschien een jaarlijks terugkerende bijeenkomst worden.
- Sinds oktober is er samenwerkingsverband tussen de Twenthe en onze
vereniging. Tot dusver lijkt het voor ons als vereniging zijn vruchten af te
werpen.
4. Financieel verslag door de penningmeester.
De vergadering stemt in met het financieel verslag 2018. Het wordt door alle
bestuursleden ondertekend.
5. Verslag kascommissie.
Van de kascommissie, bestaand uit Jelmer Algra en Johan van der Graaf is alleen
Johan van der Graaf aanwezig. Johan geeft aan dat de kascommissie het financiële
reilen en zeilen van de vereniging over 2018 heeft gecontroleerd en concludeert dat
alles klopt. De kascommissie stelt voor het bestuur decharge te verlenen, de
vergadering stemt hiermee in. In 2018 is er een actuarieel rapport opgemaakt; dit
dient eens per 3 jaar plaats te vinden.
6. Benoeming nieuw kascommissielid.
Johan van der Graaf verlaat de kascommissie. Durk Osinga neemt zijn plaats in, naast
Jelmer Algra.
7. Vaststellen contributie en vergoeding voor het jaar 2019.

a. Het bestuur stelt voor de contributie te handhaven op 38,00 euro per lid vanaf
18 jaar en de ledenkorting te verhogen naar een bedrag van 1750,00 euro.
b. Daarnaast stelt het bestuur voor het B-lidmaatschap (procentuele leden) af te
schaffen voor nieuwe leden.
c. De actuaris heeft in het actuarieel rapport geadviseerd de uitkeringspercentages
van procentuele leden te herzien.
Alle aanwezigen gaan met bovengenoemde punten akkoord.
8. Introductie kortingspas voor leden.
Het bestuur is van plan de komende tijd een kortingspas te introduceren bij de
leden. Deze pas geeft recht op korting bij verschillende bedrijven/organisaties.
Toezeggingen tot nu toe zijn er van Jelle Eijzenga, Digitale Nazorg, Miedema
Makelaars, TekstActief (uitvaartreportages).
9. Voorstel wijziging statuten en huishoudelijk reglement.
Een werkgroep binnen de Federatie is druk bezig geweest met het herschrijven van
de statuten en het huishoudelijk reglement. Het resultaat volgt later dit jaar en zal
volgend voorjaar, zo is de bedoeling, ter goedkeuring aan de leden worden
voorgelegd.
10. Bestuur.
Aftredend en herkiesbaar: Gosse Miedema. De vergadering stemt hiermee in.
11. Mededelingen.
-

Samenwerking met de Twenthe loopt voorspoedig, het aantal leden en
donateurs is hierdoor gestegen.
Nunazorg stopt per 1 juli 2019. Anna-Neeltje Schots denkt erover na om
misschien op eigen initiatief verder te gaan.
In de nieuwe statuten wordt aangegeven dat tijdens de jaarvergadering niet
meer aangegeven hoeft te worden hoeveel leden er geroyeerd zijn.
De aula zal een opknapbeurt ondergaan aan de binnenzijde, alles is inmiddels
flink verouderd.
In het Centrum zijn opnames van de dienst mogelijk, dit loopt via onze bode
Sybren Klaas Visser.
Het infobord voor de begraafplaats is in de maak.
Lichtjesavond zal in 2019 plaats vinden op 2-11-2019.

12. Rondvraag.
Jappie Haagsma vraagt zich af waarom er op de ledenkaart staat vermeld “dat het
soms wegens praktische redenen beter is voor onze vereniging om een uitvaart niet
uit te voeren”.
Ria geeft hierop kort uitleg dat de woonplaats van de overledene soms zo ver van
Berltsum is dat het voor onze bode Sybren Klaas niet te doen is om de uitvaart te
verzorgen. In overleg kan dan gezocht worden naar een vereniging dichter in de
buurt van de overledene.

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

Berltsum, april 2019
Thea Terpstra

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

Voorzitter

Secretaris

