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VERSLAG algemene ledenvergadering (119e) De Laatste Eer, dinsdag 21 september 2021, 
20:00 uur, ‘t Heechhout 

 
Aanwezig Van het bestuur: Uilke Strooisma, Meindert Westra, Thea Terpstra, Gosse Miedema, 

Ria Algra; 13 leden; Sybren Klaas Visser (bode) en Jeannette Reen (reservebode) 
Afgemeld Ali Stork, Klaas Jasper, Pieter-Jan Runia, Fam. Jan Meerstra, Drieseréé Dijkstra, Wies 

Verhagen, Jan-Bart Wassenaar. 
 
 
1. Opening door voorzitter U. Strooisma. 
De voorzitter opent de vergadering. Hij neemt ons mee door de coronatijd en wat dit heeft betekend 
voor onze vereniging. Verder beschrijft hij het doel van onze vereniging zoals genoemd in de 
statuten. Na het benoemen van de overledenen voor wie wij in 2019 en 2020 de uitvaart verzorgden, 
nemen we een minuut stilte in acht om hen te gedenken. 
 
2. Verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 11-04-2019. 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld en voor akkoord getekend. 
 
3a. Jaarverslag door de secretaris 2019. 
De secretaris geeft aan dat een ieder die een uitnodiging van de ALV heeft ontvangen het jaarverslag 
van 2019 na heeft kunnen lezen op de site van de vereniging. 
 
3b. Jaarverslag door de secretaris 2020. 
De secretaris leest het jaarverslag 2020 voor. Ook hiervan hebben de leden kennis kunnen nemen via 
de stukken op de website.   
 
4. Financieel verslag door de penningmeester 2019. 
De vergadering stemt in met het financieel verslag 2019. Na verslaglegging door de kascommissie 
wordt het door alle bestuursleden ondertekend. 
 
4b. Financieel verslag door de penningmeester 2020. 
De vergadering stemt in met het financieel verslag 2020. Na verslaglegging door de kascommissie 
wordt het door alle bestuursleden ondertekend. 
 
5a. Verslag kascommissie 2019. 
De kascommissie bestaande uit Jelmer Algra en Durk Osinga heeft in 2020 de boekhouding over 2019 
gecontroleerd en akkoord bevonden. De kascommissie stelt voor het bestuur decharge te verlenen, 
de vergadering stemt hiermee in.  
 
5b. Verslag kascommissie 2020. 
De kascommissie, bestaand uit Durk Osinga en Harry de Koe zijn beide aanwezig. Durk geeft aan zij 
de boekhouding over 2020 hebben gecontroleerd en akkoord bevonden. De kascommissie stelt voor 
het bestuur decharge te verlenen, de vergadering stemt hiermee in.  
 
5c. Benoeming nieuw kascommissielid. 
Durk Osinga verlaat de kascommissie Tjeerd Lont neemt zijn plaats in, naast Harry de Koe. 
 
6. Vaststellen contributie en vergoeding voor het jaar 2022. 
a.  Het bestuur stelt voor om de contributie te handhaven op € 38,00 per lid vanaf 18 jaar. 
b. Het bestuur stelt voor de ledenkorting te verlagen naar € 1650,00. 
c. Het bestuur stelt voor de bovengrens voor korting koopsomleden vast te stellen op        

€ 950,00. 
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Dit voorstel ligt in de lijn van de adviezen van de actuaris. Alle aanwezigen gaan met bovengenoemde 
punten akkoord. 

 
7. Voorstel tot wijziging statuten. 
 Het voorstel tot wijziging van de statuten (2020) is blijven liggen. Het nu geagendeerde 
wijzigingsvoorstel is inclusief de artikelen die noodzakelijk zijn vanwege invoering van de WBTR (wet 
bestuur en toezicht rechtspersonen) met ingang van 1 juli 2021. 
- De statuten zijn aangepast aan het nu geldende verenigingsrecht. 
- De noodzaak tot het driejaarlijks laten opstellen van een Actuarieel Rapport en een dekkingsgraad 

van 105% is opgenomen. 
- Daarin is ook rekening gehouden met digitaliseren (online vergaderen en elektronisch stemmen). 
- De zittingsperiode van bestuursleden is teruggebracht van 5 naar 4 jaar. 
- In de statuten hebben we de mogelijkheid van donateur opgenomen. 
 
Van de aanwezigen gaat 100% akkoord met het wijzigingsvoorstel van de statuten. Het bestuur zal de 
statuten door de notaris laten passeren. 
 
Een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt doorgeschoven naar de ALV van 
2022. 
 
8. Afscheid drager Tjerk Kooistra en 30-jarig jubileum Jan Brouwer. 
Tjerk Kooistra neemt afscheid na 10 jaar trouwe drager. Hij is nu actief als beheerder van het 
kerkhof. Jan Brouwer wordt in het zonnetje gezet vanwege zijn 30-jarig jubileum als drager. Gosse 
spreekt zijn dank uit namens onze vereniging en overhandigt beide heren een mooie bos bloemen. 
Klaas Smits volgt Tjerk op als drager.  
 
9. Bestuur. 
Aftredend en herkiesbaar: Thea Terpstra.  
De vergadering stemt in met een volgende periode van Thea.  
 
10. Mededelingen. 
- Overeenkomst met de Twenthe om nieuwe leden te werven voor onze vereniging wordt 

gecontinueerd. 
- Samenwerking NuNazorg is gestopt. Intern wordt er vanuit het bestuur aandacht aan besteed 

door nabestaanden te bezoeken na de begrafenis/crematie. 
- Sinds het coronatijdperk is het mogelijk om diensten online te streamen via YouTube, 

PowerPoint presentaties en opnames van de dienst op USB-stick. Dit in samenwerking met de 
Protestante Gemeente Berltsum. 

- Uitschrijven leden volgens artikel 7 wegens wanbetalingen. De penningmeester geeft aan dat 
er de afgelopen 2 jaar geen wanbetalers zijn geweest. 

- Gedenken overledenen tijdens Lichtjesavond op 30 oktober op het kerkhof. 
- Vanwege corona was er het afgelopen jaar geen fysiek overleg met de kerkrentmeesters. . 
- De aula heeft een opfrisbeurt gehad in 2019, is geheel opnieuw geschilderd door de Boer 

Schilderspecialisten. Een flinke schoonmaakbeurt van de buiten- en binnenboel werd door het 
bestuur uitgevoerd. 

- Onderhoudscontract met Bakker Vakkeuken voor airco en katafalk. 
-  Volgend jaar dient er onderhoud plaats te vinden aan zinktoestel. 
 
11. Rondvraag. 
Geen. Ria vraagt of de gemaakte foto’s publiekelijk gedeeld mogen worden. Dit is geen probleem 
voor aanwezigen. 
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12. Sluiting. 
Met een woord van dank aan de aanwezigen sluit de voorzitter de vergadering. 
 
 
Berltsum, september 2021 
 
Thea Terpstra 
 
 
 
Voor akkoord getekend in de algemene ledenvergadering d.d. _________________ 
 
 
 
 
Voorzitter       Secretaris 
 
 


