Verslag van de jaarvergadering gehouden op 22 maart 2022.
1: Opening.
Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen van harte welkom op
deze avond. Er is een zeer sobere opkomst van maar 2 leden, aan het eind van de
vergadering sluit lid Adriana Breuker nog aan. Daarnaast hebben we vele afmeldingen
ontvangen:
•

Maaike Dijkstra Herrema

•

Faber Uitvaartzorg/ Ytsje Hoekstra

•

Hans en Klaaske de Jong

•

Adri Bouma

•

Jetske Herrema

•

Jos v Wieren

•

Vd Galien Uitvaartverzorging

•

Rens vd Ploeg

•

Albert Scheenstra

•

Jan Posseth

We houden 1 minuut stilte voor de leden die ons dit afgelopen jaar zijn ontvallen.
2: Mededelingen en ingekomen stukken.
De voorzitter benoemt dat de samenwerking met Faber Uitvaartzorg als vanouds blijft
bestaan. Daarnaast is Faber Uitvaartzorg een samenwerking met Vd Galien
Uitvaartverzorging aangegaan. De door de vereniging aanstaande samenwerking met de
Twenthe verzekering wordt benoemd. Ook de WBTR komt ter sprake. Om te voldoen aan de
nieuwe wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen is een handboek opgesteld. Dit zal later
tezamen met de aangepaste statuten (zie punt 4.) naar de notaris gaan,.
3: Verslagen van de secretaris.
Er is dit jaar voor een nieuwe opzet gekozen met betrekking tot het lezen/ voorlezen van de
verslagen van de secretaris. Voorheen werd het jaarverslag en de notulen voorgelezen door
de secretaris, dit jaar lezen de leden zelf de verslagen waarna er vragen kunnen worden
gesteld.
Na het lezen zijn er geen opmerkingen, en worden de verslagen voor akkoord getekend door
het bestuur.
4: Statuten.
De aanwezige leden hebben unaniem ingestemd met het wijzigen van de statuten zoals
eerder aangekondigd op de website van de vereniging en in de vorige jaarvergadering.
5: Financieel verslag 2021.
De uitgedeelde financiële gegevens worden door de penningmeester besproken. Er zijn
weinig bijzonderheden ten opzichte van de vorige jaren. De kosten van de website zijn hoger

dan de afgelopen jaren, hier wordt naar gekeken. Er zijn kosten gemaakt voor het vermaken
van een pak voor de nieuwe drager. En er is een vergoeding betaald aan de dragers,
hier staat voor een zelfde bedrag aan inkomsten tegenover.
6: Vaststellen begroting 2022.
Begroting wordt vastgesteld. Er zijn geen opmerkingen.
7: Verslag kascommissie.
Adri is verhinderd. Harm deelt namens hen beide mee dat zij inzage hebben gehad in alle
stukken en dat de boekhouding in orde is. Hiermee wordt het bestuur decharge verleent.
8: Benoemen nieuw lid kascommissie.
Harm zit nog een jaar in de kascommissie, Adri heeft 3 maal in de kascommissie gezeten.
Onze dank hiervoor. Zwaan wordt benoemd tot nieuw lid van de kascommissie.
9: Voorstel verhoging ledenbijdrage over 2022.
In de vergadering van vorig jaar werd door Jos van Wieren en Hans de Jong een voorstel
gedaan om de ledenbijdrage te verhogen. Het bestuur komt op basis van de cijfers tot
dezelfde conclusie. En stelt nu in de vergadering voor om de ledenbijdrage te verhogen van
20 euro naar 25 euro. De een ouderbijdrage gaat dan van 10 euro naar 12,50. Het voorstel
wordt aangenomen door de leden.
10: Voorstel tegemoetkoming bij sterfgeval.
De tegemoetkoming voor 2022 wordt vastgesteld op 1100,- euro net als voorgaande jaren.
11: Bestuursverkiezing.
Anja v Houten is aftredend penningmeester. Zij wordt unaniem herkozen voor de komende
5 jaar.
12: Rondvraag.
Er zijn geen vragen.
13: Sluiting.
Tineke sluit de vergadering om 21.00 uur en bedankt eenieder voor zijn/haar komst

Notulist: Jildou vd Ploeg

