
      

Uitvaartvereniging De Laatste Eer Grootschermer 

 

 

Notulen algemene ledenvergadering Uitvaartvereniging Laatste Eer – Groot Schermer  

d.d. 18 maart 2013 

Aanwezig: 

Bestuur: Frank Meijer vz, Egbert Warringa pm, Ans Krul secr.,  Meine Zijlstra, Henk Meijerhof, Henk Klinkhamer en 

Anneke van Baar (verslag) 

Dragers: Teun Schermerhorn, Arie Krul, Piet Suk en Jord Schermer 

Verzorgsters: Frieda van Truijen, Lies Failé, Marja van Dam En Jeanette Speijk 

Uitvaartverzorger: Joop Krul 

Leden: Kees Marees, Kees te Boekhorst, Ingrid Warringa en Wil Brouwer 

 

1. Opening 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Afbericht is ontvangen van Pieter de Reus. 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

- Vanuit het bestuur zijn er plannen om een website te maken. Nadere informatie hierover volgt. 

- Er is een opdrachtformulier ontworpen en deze zal gebruikt gaan worden bij een uitvaart. Bij een opdracht 

dient deze getekend te worden door de opdrachtgever. De opdrachtgever tekent dat hij binnen 30 dagen na 

ontvangst van de nota van de Laatste Eer betaald. Dit om betalingsproblemen te voorkomen. 

- Joop gaat een cursus inzake specifieke handelingen volgen. Zes bijeenkomsten, beginnend half mei, waar de 

cosmetische verzorging van de overledenen centraal staat. Opgedane tips zal Joop doorgeven aan de 

verzorgers. 

- Er is een crème kleurige rok voor om de kist aangeschaft. 

- Zo ook een kunststof deksel voor op een kist. 

- ingekomen stukken: 

Vanuit de Gemeente Schermer is een brief ontvangen dat Ranko (schoonmaakdienst) het Urnenhuisje in 

Grootschermer in het voorjaar zal schoonmaken. Opgemerkt wordt dat in het najaar deze ook schoon 

gemaakt moet worden.  

Kees te Boekhorst geeft mee deze afspraak goed vastteleggen zodat deze wordt overgenomen door de 

gemeente Alkmaar (2015). Verder geeft hij aan nogmaals te kijken of het urnenhuisje nog beter afgesloten 

kan worden. 

 

3. Notulen algemene ledenvergadering 12 maart 2012 

n.a.v. 3 notulen vorige vergadering; de rekeningen van Frits Bloemen komen nu op tijd binnen bij de 

penningmeester.  

Het telefoonnummer wat tevoorschijn komt via google van de laatste eer wordt aangepast met het nummer 

van het secretariaat. 

n.a.v. punt 8 rondvraag; De kaarsenstandaard worden niet door Dirk Plugboer gemaakt. Het bestuur is nog op 

zoek naar een oplossing. 



De lessenaar wordt ten tijde van de  vergadering binnen gebracht. Deze zal in de consistorie kamer in de kerk 

gezet worden. 

De notulen worden goedgekeurd 

 

4. Jaarverslag penningmeester 

De penningmeester deelt het financieel verslag uit en licht deze toe. In 2012 waren er vijf crematies en vijf 

begrafenissen.  De gemiddelde kosten van een crematie en begrafenis wordt genoemd. Toch is het moeilijk 

een indicatie van kosten hiervan te geven. De kosten hangt af van de wensen van de nabestaande. Een vast 

bedrag is 2.800 euro aan leges, die afgedragen worden aan de gemeente, verder zijn kosten variabel. 

Vanuit de aanwezige wordt aangegeven deze opzet van de balans minimaal te vinden. Hierop antwoord de 

penningmeester dat het bestuur besloten heeft voor deze opzet. Meine vult aan dat het overzicht kloppend 

is. Het overzicht inventaris is duidelijk. 

 

5. Verslag kascontrole commissie 

De boekhouding is gecontroleerd door Teun Schermerhorn en Cees Marees en hebben deze in orde 

bevonden.  Volgend jaar zal de kascontrole gedaan worden door Cees Marees en Lies Faile.  

 

6. Bestuursverkiezing 

Henk Klinkhamer is aftredende en herkiesbaar en wordt voor drie jaar herkozen. 

Ans Krul-Konijn is aftredend en wordt opgevolgd door Jeanet Speijk. Jeanet wordt hartelijk welkom geheten. 

De voorzitter zet Ans in het zonnetje en overhandigd haar bloemen en bonnen. Ans was 17 jaar bestuurslid 

van de laatste eer waarvan 13 jaar als secretaresse. Anneke van Baar zal het secretariaat overnemen. 

Vervolgens wordt afscheid genomen van Kees te Boekhorst. Kees was 19 jaar lang bij de vereniging als drager. 

Voor Kees ook bloemen en een bon. 

 

7. Rondvraag 

Kees ten Boekhorst vraagt of we bij de Kamer van Koophandel staan ingeschreven en ook met de juiste 

gegevens. Hierop kan bevestigend geantwoord worden. Mutatieformulier wordt bij iedere bestuurswisseling 

ingestuurd. 

Piet Suk geeft aan dat het jasje van zijn uniform te krap zit. Dit  wordt bevestigd door Lies. Piet heeft het jasje 

mee en geconcludeerd wordt dat de voering er te strak in zit. Mogelijke optie is om advies te vragen bij de 

firma waar de uniformen vandaan komen. Het bestuur zal zich hierover buigen. 

Kees ten Boekhorst complimenteert het bestuur met het vele werk wat zij  verrichten. 

Op 10 of 17 april is de mogelijkheid om het mortuarium Schiphol  en/of het terrein van de begraafplaat 

Driehuis Westerveld te bezoeken. Joop heeft e.e.a. op papier gezet en vraagt de genodigden voor 25 maart te 

reageren. 

Jeanet vraagt wie er gaat over de geluidsinstallatie in de kerk. Er was nl. een begrafenis, geleid door een 

ander uitvaartbegeleider, waar de installatie niet werkte. De geluidsinstallatie is van de stichting dorpskerk. 

De Stichting dorpskerk regelt bij een begrafenis niet geleid door de Laatste Eer de koster en de klokkenluider. 

Hier hebben wij dus geen bemoeienis mee. 

 

8. Sluiting 

Om 21.45 sluit de voorzitter de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun aandacht. 


