
Notulen van de algemene ledenvergadering van De Laatste Eer, 14 maart 2011 in ' t Wavertje. 

Aanwezig 

Bestuur: Marjan, Egbert, Frank, Henk IC, Anneke, Meine en Ans. 

Dragers: Arie Krul, Henk Kregel, Piet Suk, Kees te Boekhorst, Teun Schermerhorn, Jord Schermer. 

Verzorgsters: Wil Brouwer en Lies Faile. 

Verder aanwezig: Joke Krul. 

Afwezig met afbericht 

Clarie, Pieter de Reus en Joop Krul. 

1. Opening 

De voorzitter heet ons welkom. Marjan bedankt Wil Brouwer, Wil is ongeveer 25 jaar verzorgster 

geweest voor de vereniging, zij krijgt een cadeaubon en bloemen. 

2. ingekomen stukken en mededelingen 

Marjan heeft contact gehad met Hanna Denkers van de gemeente over het schoonmaken van het 

urnenhuisje. De nabestaanden betalen € 60,- per jaar voor onderhoud. Hannah heeft het met Marco 

de Jong besproken en die geeft het door aan het WNK. 

De stookkosten van de kerk zijn erg hoog, voortaan zullen deze kosten aan ons doorberekend 

worden, Atie Jonker kijkt op de meter hoeveel gas er verbruikt is tijdens condolatie/ 

afscheidsbijeenkomst. We zullen de kosten in de huur verrekenen. 

Het bestuur heeft besloten dat Joop Krul de nabestaande die opdracht geeft de uitvaart te verzorgen, 

een formulier in drievoud laat ondertekenen, één voor hem zelf, één voor de klant en één voor de 

penningmeester. Op deze manier staan we sterker als zich betalingsproblemen voordoen. 

3. Notulen ledenvergadering 19 april 2010 

Egbert gaat Ingrid vragen of zij de bloemenschaal wil opmaken om op tafel bij het condoleance

register neer te zetten. De spullen van de vereniging worden inmiddels bij Jaap Jonker opgeslagen. 

Joop heeft de sleutel van het mortuarium in Stompetoren. Klokkenluiden, in de toekomst misschien 

elektronisch, di t jaar kon het niet meer op de begroting van de gemeente, Frank zal vóór 2012 

hierover contact opnemen met Hannah Denkers. De klok doet het goed na reparatie van Egbert en 

Henk K. De dragers zijn een dagje uitgeweest, zij hebben het uitvaartmuseum en Oosterbegraafplaats 

in Amsterdam bezocht en gegeten bij Roddels. Het was een geslaagde dag. 

Marjan heeft contact gehad met Frits Bloemen, hij stuurt de nota's altijd erg laat op, voortaan zal hij 

deze dezelfde dag per email toesturen. Dorpsraad boekje Grootschermer voor nieuwe inwoners, 

staan wij daarin? Ans vraagt dit na. 

Uitnodiging ledenvergadering Polder Express, niet geheel overgenomen, volgend jaar sturen we de 

uitnodiging naar de Uitkomst. 

4. Jaarverslag penningmeester 

We krijgen een overzicht van Egbert + inventarisoverzicht. In 2010 waren er veel uitvaarten. Eind van 

het jaar stonden we er erg slecht voor, vanaf nu buffer opbouwen. 

5. Kascontrole 

Deze is gedaan door Kees te Boekhorst en Jord Schermer. Kees merkt op dat de kas lastig te 



controleren is, er is een brief naar het bestuur gegaan met een aantal aandachtspunten, deze brief 

heeft het bestuur reeds besproken. Er waren vier uitvaarten van personen die geen lid waren, 

daardoor begeven we ons op de commerciële markt. Hierover volgt een stevige discussie, wel/geen 

lid, wel/geen vergoeding. Er is uiteindelijk gestemd en daar is uit gekomen dat de mensen die vanaf 

nü lid worden, geen vergoeding krijgen en ook geen inschrijfgeld betalen. Niet-leden die de uitvaart 

door Joop geregeld wil len hebben betalen € 300,- extra. 

6. Bestuurverkiezing 

Aftredend en niet herkiesbaar: Marjan & Clarie. 

Nieuwe bestuursleden zijn Meine Zijlstra & Anneke van Baar. Frank wordt voorzitter. 

7. Vergoeding bij overl i jden 

Deze bli j ft € 300,-. Nieuwe leden: geen vergoeding. 

8. Rondvraag 

Frank: alle pakken van de dragers gaan weer naar Joop. 

Wi l : bedankt Joop voor de prettige samenwerking. 

Frank: nieuw kascommissie lid? Teun biedt zich aan. 

9. Sluiting 

Marjan sluit voor de laatste keer de vergadering. Ans biedt Marjan een cadeaubon aan en van Egbert 

krijgt ze een mooi boeket bloemen. Marjan wordt bedankt voor haar goede voorzitterschap, ze heeft 

15 jaar in het bestuur gezeten, waarvan 10 jaar als voorzitter. Van Clarie hebben we op de laatste 

bestuursvergadering afscheid genomen. Clarie heeft 10 jaar in het bestuur gezeten. 

Aandachtspunten bestuur: 

Frank: contact opnemen met Hannah Denkers van de gemeente in verband met elektronisch 

klokkenluiden. 


