
Notulen van de algemene ledenvergadering van De Laatste Eer, gehouden op 19 april 
2010 in 't Wavertje te Grootschermer 

Afwezig met afbericht: Teun Schermerhorn 

1. Opening 
Marjan opent de vergadering. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen: 
- Clarie heeft de bloemenschaal mee, die is aangeschaft om op tafel bij het condoleance
register neer te zetten. Het is beter dat Joop deze bij de spullen houdt, hij kan hem dan indien 
nodig bij Clarie of Mieke Donker brengen om op te laten maken. 
Kees gaat de garage, waar onze spullen liggen opgeslagen, gebruiksvriendelijker maken voor 
Joop. Er staat nog een draagbaar, wordt die nog gebruikt? Nee, hij mag weg, Egbert en Henk 
Meijerhof regelen dit. 

3. Notulen vorige vergadering: 
- Deze worden doorgenomen. Ans heeft haar e-mailadres doorgegeven aan Nardus voor de 
digitale nieuwsbrief. Iedereen die hierin geïnteresseerd is kan deze bekijken op 
www.nardus.eu. 
- Vrijwilligersverzekering Gemeente, we houden zelf een WA-verzekering voor de dragers, 
die geeft meer dekking. 
- Sleutel mortuarium Stompetoren? Joop informeert hiernaar. 
- Nieuw lidmaatschap ouder persoon, als een ouder iemand van bijvoorbeeld rond de 80 jaar 
lid wil worden, betaalt deze geen inschrijfgeld en krijgt dan geen vergoeding bij overlijden. 
Dit komt sporadisch voor en bekijken we per geval. 
- Oude pakken: Piet Suk heeft zijn oude pak gehouden, er zijn twee pakken naar 
toneelvereniging Driehuizen gegaan. Pieter wil twee hoeden. Joke heeft het restant naar Ans 
gebracht, Frank zal het daar op halen en verder regelen. Verhuurbedrijf Maskerade wil vier 
pakken plus hoeden tegen een kleine vergoeding. 
- Klokken luiden. De gemeente heeft een offerte aangevraagd of het elektronisch kan. Egbert 
en Pieter willen reserveklokkenluider zijn. 
- Gezellige avond dragers. Er wordt iets geregeld door Joop. 

4. Jaarverslag penningmeester: 
Egbert heeft in samenwerking met Kees en Meine een financieel overzicht en inventarislijst 
opgesteld. Meine heeft een handig overzicht op de computer gemaakt, waar onder andere per 
uitvaart de inkomsten en uitgaven staan vermeld. De taak van de penningmeester is niet 
gemakkelijk, de nota's die Egbert krijgt zijn erg onoverzichtelijk. Meine gaat Egbert 
ondersteunen met de financiële zaken en dan voornamelijk het computer gedeelte. 
Egbert moet soms lang wachten op nota's van leveranciers van onder andere kisten en 
bloemen, Joop gaat deze benaderen of dit eerder kan. In het bestuur overleggen of er een 
betalingstermijn op de nota voor nabestaanden moet komen te staan, bijvoorbeeld binnen drie 
weken betalen, anders rente berekenen? 
Egbert krijgt een compliment voor het vele werk. Er waren drie uitvaarten waar de 
nalatenschap door de notaris werd afgehandeld. 

5. De kascontrole is gedaan door Kees te Boekhorst en Meine Zijlstra. Er is extra aandacht 
besteedt aan het digitaliseren, wat de taak van Meine gaat worden. Kees en Meine worden 
bedankt voor de ondersteuning aan Egbert. De kas ziet er overzichtelijk uit. Het bedrag in kas 
is wat hoog, maar dat vindt Egbert handig zodat hij de dragers kan uitbetalen bij een uitvaart. 
Nieuw lid kascontrole is Jord Schermer, hij gaat dit jaar volgend jaar samen met Kees doen. 



6. Bestuursverkiezing. 
Aftredend en herkiesbaar: Egbert Warringa en Henk Klinkhamer, beiden zijn weer voor een 
periode van drie jaar herkozen. 

7. Vergoeding bij overlijden blijft € 300,-

8. Rondvraag: 
Joop: zijn er nog nieuwe leden bijgekomen? Niet veel, het aantal leden blijft rond de 690. 
Worden nieuwe inwoners benaderd? Ja, maar veel nieuwe inwoners willen geen lid meer 
worden. Ans zal bij de dorpsraad informeren of nieuwe inwoners het informatieboekje waarin 
alle verenigingen van Grootschermer staan vermeld nog krijgen. Joop heeft laatst een uitvaart 
in Schermerhorn verzorgd en ervaart dat het bij sommige mensen nog steeds niet duidelijk is 
dat de Laatste Eer Ursem - Schermer e.o. niet dezelfde vereniging is als De Laatste Eer 
Grootschermer e.o. Hierover heeft informatie in het Kontaktblad gestaan. 
Meine: contributie verhogen? Dat is vorig jaar nog gebeurd. Meine geeft aan dat de 
contributie inkomsten net de afschrijving van de inventaris dekt, maar dat gaat niet helemaal 
op omdat we per uitvaart een kleine winst maken. Marjan vraagt of op de contributienota kan 
komen te staan; bij verhuizing graag nieuwe adres doorgeven. 
Marja: krijgen alle leden een uitnodiging? Nee, het staat in het Kontaktblad. Dragers, Joop en 
verzorgsters krijgen een uitnodiging. Is de koffer voor verzorgsters nog compleet? Ja, deze 
wordt bijgehouden door Joke Krul. 

10. Marjan sluit de vergadering. 

Aandachtspunten bestuur: 

Betalingstermijn nota nabestaanden, eventueel rente. 
Nota's leveranciers kisten en bloemen. 


