
Notulen van de algemene ledenvergadering van De Laatste Eer, gehouden op 12 maart 2012 in ’t 

Wavertje te Grootschermer 

 

Aanwezig: bestuur; Frank, Meine, Egbert, Anneke, Henk K., Ans 

Dragers: Teun Schermerhorn, Jord Schermer, Kees te Boekhorst  

Verzorgsters: Frieda van Truijen, Lies Failé  

Uitvaartverzorger: Joop Krul.  

Leden: Rob Voorneveld 

 

Afwezig met afbericht: Arie Krul, Piet Suk, Pieter de Reus 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Opening: de voorzitter heet de aanwezigen welkom. 

 

2.  Ingekomen stukken en mededelingen: geen.  

 

3.  Notulen vorige vergadering 14 maart 2011 

- We nemen de notulen door. De gemeente wil niet investeren in het elektronisch klokkenluiden. Frits 

Bloemen was altijd erg laat met het opsturen van de rekening, vorig jaar had hij al toegezegd dit 

dezelfde dag per e-mail te doen, met de laatste uitvaart heeft hij dat pas gedaan (misschien omdat er 

een paar keer bloemen bij de Keizerskroon waren besteld).  

- Boekje dorpsraad, nieuwe inwoners. Hier staan geen verenigingen in vermeld, wel op de website van 

de dorpsraad.  

- Joop: als je op ‘google’ uitvaartvereniging De Laatste Eer Grootschermer intikt komt er een pagina 

van de vereniging met als telefoonnummer met als telefoonnummer 0900-nummer. Ans is dit 

nagegaan en er staat 0900-9888, toestelcode 8863. Dit is een doorverbindings-nummer naar 0299-

674307, het telefoonnummer van Ans. Het is mogelijk om Ans haar nummer daar te laten zetten en 

dan een wijziging op te geven. Volgend jaar het nummer van Anneke.  

 

4. Jaarverslag penningmeester: 

We krijgen een financieel plus inventaris overzicht van Egbert en Egbert licht dit toe. In 2011 waren er 

acht begrafenissen en vier crematies. Het inkomstenbedrag wordt volgend jaar meer gespecificeerd.  

  

5. De kascontrole is gedaan door Jord Schermer en Teun Schermerhorn en was prima in orde. Volgend 

jaar gaat Teun dit doen met Cees Marees.  

 

6. Bestuursverkiezing.  

Aftredend en herkiesbaar: Egbert Warringa en Henk Meijerhof. Henk is niet aanwezig maar beiden 

worden voor drie jaar herkozen.  

 

7. Vergoeding bij overlijden blijft € 300,-  Dit blijft voorlopig zo, we besluiten om dit niet meer op de 

agenda te plaatsen. Nieuwe leden krijgen geen vergoeding.  

 

8. Rondvraag:  

Joop: wil vier gedraaide houten kaarsenstandaards, Dirk Plugboer gaat deze maken. Henk en Henk 

gaan een eikenhouten lessenaar maken. Er is een mat witte halve kistdeksel besteld, dit omdat er meer 

gekleurde kisten komen. Het bestaande halve kistdeksel wordt opgeknapt. We hadden een uitnodiging 

voor een rondleiding in het crematorium in Schagen, hier gaan we woensdagavond 25 april naar toe 

met 34 personen.  

Kees: het is misschien netjes om even stil te staan bij het overlijden van een oud bestuurslid, in dit 

geval C. Krul. Een volgende keer zullen we daar aan denken.  

Teun: iemand is lid van de laatste eer Schermer en wil dat onze vereniging de uitvaart gaat verzorgen. 

We raden aan daar op te zeggen en bij ons lid te worden.  

 

9. Frank sluit de vergadering en we doen nog een drankje.  
 


