
VERSLAG algemene ledenvergadering (116e) De Laatste Eer, donderdag 6 april 2017, 19.30 uur in de 

Kruiskerk te Berltsum 

 
Afgemeld Ali Stork, Peter André en Geartsje Jasper, Jan Brouwer, Yvonne Groeneveld-van Dijk, Thea 

Cramer, Sybren van Tuinen, Anne van Vaals, Jan Bart Wassenaar 
 
 

1. Opening door voorzitter U. Strooisma. 
De voorzitter opent de vergadering en leest daarna een artikel uit het tijdschrift Waardig Afscheid, 
“Fan krúskebol oant bitterbal”. 
Met een minuut stilte gedenken we de leden en enkele niet-leden voor wie we de uitvaart hebben 
verzorgd. 

 
2. Verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 14-04-2016. 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld en voor akkoord getekend. 
Naar aanleiding van: Gerrie van der Graaf had gevraagd of er hoge tafels geplaatst konden worden bij 
het condoleanceregister. Dit is gebeurd, naar tevredenheid van de gebruikers.  

 
3. Jaarverslag door de secretaris. 

De secretaris leest het verslag voor dit wordt ter kennisgeving ontvangen. 
 

4. Financieel verslag door de penningmeester. 
De vergadering stemt in met het financieel verslag 2016. Het wordt door alle bestuursleden 
ondertekend.  

 
5. Verslag kascommissie. 

De kascommissie (Anne van Vaals en Sybren van Tuinen) is niet aanwezig. Ze hebben schriftelijk laten 
weten dat de boeken over 2016 akkoord zijn bevonden. De kascommissie stelt voor het bestuur 
decharge te verlenen. De vergadering stemt hiermee in. 

 
6. Benoeming nieuw kascommissielid. 

Anne van Vaals verlaat de kascommissie. Johan van der Graaf neemt zijn plaats in, naast Sybren van 
Tuinen. 

 
7. Vaststellen contributie en vergoeding voor het jaar 2017. 

In het laatste rapport van Actwell actuarissen werd onze vereniging als goed beoordeeld. Het bestuur 
stelt voor het advies van de actuaris te volgen: contributie handhaven op 38,00 euro per lid vanaf 18 
jaar en verhoging ledenkorting naar 1700,00 euro. De aanwezigen gaan hiermee akkoord.  

 
8. Bestuur. 

Er zijn geen aftredende leden. Thea Terpstra neemt het kledingonderhoud van de dragers over van 
Wimmie Wassenaar. 

 
9. Mededelingen. 

- De voorzitter deelt mee dat er dit jaar nog niemand is geroyeerd ten gevolge van het niet betalen 
van de contributie. 

- De voorzitter praat de aanwezigen bij over de ontwikkelingen binnen de Friese Federatie. Het 
afgelopen jaar heeft een werkgroep de mogelijkheden onderzocht naar gezamenlijk 
vermogensbeheer met meer rendement. Het doel was een fonds op te richten waarin kleine 
verenigingen konden participeren. Er was te weinig interesse, dus werd de werkgroep opgeheven. 

- De voorzitter meldt dat de clustervergadering van oktober 2016  is opgeschort naar oktober 2017. 
- De voorzitter deelt mee dat wij in 2017 doorgaan met NuNazorg. Na evaluatie bij een aantal 

nabestaanden die van deze dienst gebruik hebben gemaakt, mogen we concluderen dat deze 
vorm van nazorg zeer op prijs wordt gesteld. 

- De voorzitter meldt dat het ledenaantal langzaam aan het dalen is. Dit komt grotendeels door het 
feit dat 18-jarigen niet altijd lid blijven van onze vereniging. We zijn aan het onderzoeken of we 



het voor jongeren aantrekkelijker kunnen maken om lid te worden in de vorm van “tientjeslid”. 
Dit houdt in dat ze een lagere contributie betalen, wel lid zijn van de vereniging maar geen recht 
hebben op ledenkorting. 

- De voorzitter meldt dat er dit jaar geen bijeenkomst is geweest met de kerkrentmeesters. Wel kan 
hij melden dat er bij de urnenmuur inmiddels een glasplaat is geplaatst als voorbeeld, en ook kan 
er bij iedere urn een bloemenrooster geplaatst worden. Vlak naast de urnenmuur is er de 
mogelijkheid om as te verstrooien. 

- De voorzitter deelt mee dat het kapitaal van de vereniging is verdeeld over verschillende banken. 
Wegens samengaan van een aantal banken is er een rekening geopend bij de ABN-AMRO. We 
kunnen nu het geld weer zo spreiden dat we onder het depositogarantiestelsel vallen. 

- De voorzitter vertelt kort over de wens van de vereniging om eens per jaar dorpsbreed een 
gedenkmoment te organiseren ter nagedachtenis aan alle overledenen. Hiervoor wordt samen 
met Stichting Berltsumer Belangen en de Protestantse gemeente een werkgroep opgezet, die zich 
gaat buigen over de vorm.  

- De voorzitter deelt mee dat per 30-09-2017 onze bode Wimmie Wassenaar zal stoppen. We zijn 
druk bezig met de sollicitatieprocedure voor een nieuwe bode. 

 
10. Rondvraag. 

Jappie Haagsma vraagt of het mogelijk is dat de nabestaanden van een overledene die na de 
plechtigheid in het Centrum aanwezig zijn, niets/minder mee zullen krijgen van het feit dat de tractor 
komt om het graf te dichten. Hier wordt al zoveel mogelijk rekening mee gehouden, maar dat het 
voorkomt kunnen we niet uitsluiten.  

 
11. Sluiting. 

Met een woord van dank aan de aanwezigen sluit de voorzitter de vergadering. 
 
 
Berltsum, april 2017 
 
Thea Terpstra 
 
 
 
Voor akkoord getekend in de algemene ledenvergadering d.d. ___________________________ 
 
 
 
voorzitter secretaris 


