
Verslag van de jaarvergadering gehouden op dinsdag 19 oktober 2021. 

1. Opening. 

De voorzitter heet een ieder van harte welkom. In het bijzonder onze dragers Jappie van Wier en Jacob 

Helbig, Ytsje Hoekstra van Faber Uitvaartzorg en de heren van Uitvaartzorg Van der Galiën. 

We houden 1 minuut stilte voor degenen die ons dit jaar ontvallen zijn. 

Onze medebestuurder Pieter Dirk is met vakantie. Hij wilde graag de vergadering bijwonen door middel van 

een teams verbinding. Helaas laat de techniek ons in de steek en moeten we het deze avond zonder hem 

stellen. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken. 

Afmeldingen ontvangen van Adri Bouma, Renée Fokkema en Albert Scheenstra. 

De voorzitter deelt mee dat we heel blij zijn met de aanmelding van Jan Dijkstra. Hij heeft zich aangemeld als 

drager en de kleding die daarvoor nodig zijn, zijn reeds in zijn bezit. 

De dragers Jacob en Ale worden in het zonnetje gezet door het overhandigen van een bloemetje vanwege 

hun 30 jarige verbinding met de vereniging als drager. 

3. Verslagen van de secretaris. 

De voorgelezen jaarverslagen van 2019 en 2020 en het jaarverslag 2019 worden onveranderd goedgekeurd. 

4. Financieel verslag 

De financiële gegevens die uitgedeeld zijn worden door Anja besproken. Er zijn weinig bijzonderheden te 

melden. Omdat de rentevergoeding nog steeds laag is heeft dit geresulteerd in een uitkering door de bank 

van €2 en €3. Op de uitgaven is te lezen dat er een bestuursaansprakelijkheid verzekering is afgesloten. 

Verder geen opmerkingen. 

5. Verslag van de kascommissie. 

Adri is verhinderd. Jos deelt namens hun beiden mee dat zij inzage in alle stukken hebben gehad en dat de 

boekhouding keurig op orde is. Het stelt dan ook voor aan de vergadering het bestuur decharge te verlenen. 

Dit wordt met applaus aanvaard. 

6. Benoemen nieuw kascommissielid. 

I.v.m. de coronapandemie heeft Jos de honneurs 3 keer waargenomen. Adri heeft ook al twee keer de 

boeken gecontroleerd maar de vergadering heeft geen bezwaren dat er alleen voor Jos een nieuw 

kascommissielid wordt benoemd. Harm van der Ploeg wordt zijn vervanger. 

7. Ledenbijdrage en  

8. Tegemoetkoming bij sterfgeval. 

Beide voorstellen hebben we doormiddel van een schrijven reeds kenbaar gemaakt aan de leden. De 

bedragen blijven gelijk aan het vorige jaar. 

Jos van Wieren en Hans de Jong merken op dat de bijdrage per jaar in deze huidige omstandigheden wel 

omhoog moet willen we een tegemoetkoming van €1100,00 willen blijven handhaven. Het bestuur deelt deze 

mening en zal hier hun gedachten overlaten gaan voor de komende vergadering in 2022. 

9. Vaststellen begroting 2012. 

Wordt vastgesteld. Geen opmerkingen. 

10. Nieuwe rekenmethode voor nieuwe leden. 

De tabellen die nu nog gehanteerd worden zijn verouderd. Conclusie op basis van de oude tabellen zijn:  

1. Er zijn grote verschillen in contributie, gerelateerd aan de ledenkorting. 

2. Er zijn grote verschillen in het kostenpercentage, gerelateerd aan de contributie. 

3. Alleen gekeken naar de financiële kant, is het voor jonge mensen ( en latere instappers) vaak voordeliger 

zich te verzekeren in plaats van lid te worden van een uitvaartvereniging. 

Waar de oude tabellen alle verenigingen over één kam scheren, is de nieuwe rekentool toegespitst op de 

individuele vereniging. De nieuwe rekenapplicatie houdt rekening met de verschillen per vereniging: puur 

maatwerk. De nieuwe rekenmodule maakt het voor 18-jarigen en voor hen die op latere leeftijd instappen, 

financieel aantrekkelijker om lid te blijven/te worden.  

11. Wijzigingen statuten/huishoudelijk reglement. 

Mede vanwege het instellen van de wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, die op 1 juli 2021 van kracht is 

geworden, sluiten de statuten niet meer aan bij de praktijk van vandaag de dag. Het bestuur is dan ook van 



zins het advies van de federatie te volgen om de statuten aan te passen zodat ze voldoen aan deze wet en 

aan het algemeen geldende verenigingsrecht. De betreffende stukken zijn afgelopen maanden voor een ieder 

inzichtelijk geweest op de website. Hierop zijn geen opmerkingen gekomen. Het stappenplan van de WBTR 

zullen we volgen zodat we voldoen aan de nieuwe wet. We hebben hiervoor 5 jaar de tijd om de nodige 

veranderingen te implementeren. Vooruit lopende hierop heeft het bestuur reeds het 4 ogen besluit 

genomen wat betreft de financiën. Geen vragen verder uit de aanwezigen over dit onderwerp. 

12. Voortgang Faber Uitvaartzorg. 

De voorzitter memoreert aan het overlijden van onze bode Jan Klaas Faber dit voorjaar. Er is al overleg 

geweest tussen bestuur en Ytsje Hoekstra  van Faber uitvaartzorg. Ytsje licht toe dat er voor onze vereniging 

geen veranderingen zijn. De samenwerking wordt op de oude voet voortgezet alleen bij drukte wordt 

uitvaartzorg Van der Galiën ingeschakeld om de honneurs van Faber Uitvaartzorg over te nemen. Van der 

Galiën deelt nog mee aan de vergadering dat zij nooit concurrenten van elkaar zijn geweest, altijd collega’s en 

zeer blij is met de samenwerking. 

13. Bestuursverkiezing. 

Aftreden en niet herkiesbaar Zwaantje Hiemstra-Smits. De voorzitter meldt dat zij vanaf 2004 in het bestuur 

zitting heeft. In 2008 heeft ze het secretariaat van de heer Tuinman overgenomen een taak met veel werk. Ze 

heeft dit met veel interesse op zich genomen en had bij de vergaderingen altijd een duidelijke stem en 

mening. Om meer mensen op de jaarvergadering te krijgen was zij geruime tijd ervoor bezig om iets te 

bedenken en voor te bereiden. Het  covit virus gooide roet in het eten. Ze had nl. voor 2019 geregeld dat 

Sander van der Meer uitgenodigd werd met het thema Digitale erfenis. Bij een moeilijk onderwerp had zij 

veel steun aan Henk. De voorzitter overhandigt haar een mooi bos bloemen en een doos 

verzorgingsproducten van Rituals en bedankt haar hartelijk voor de afgelopen jaren. 

Het bestuur stelt voor Jildou van der Ploeg als nieuw bestuurslid te benoemen. Er zijn geen tegenkandidaten 

aangemeld en onder applaus wordt Jildou in het bestuur gekozen. 

14. Rondvraag. 

Uitvaartondernemer Van der Galiën bedankt de vergadering voor het vertrouwen en Ytsje Hoekstra van 

Faber Uitvaartzorg sluit haar hier bij aan.  

15. Sluiting. 

De voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar inbreng en wenst om 21.00 uur een ieder wel thuis. 

 


