
      

Uitvaartvereniging De Laatste Eer Grootschermer 

 

 

Notulen algemene ledenvergadering Uitvaartvereniging Laatste Eer – Groot Schermer  

d.d. 17 maart 2014 

Aanwezig: 

Bestuur: Frank Meijer vz, Egbert Warringa pm, Anneke  van Baar secr.,  Meine Zijlstra, Henk Klinkhamer en  

Jeanette Speijk 

Dragers: Teun Schermerhorn, Piet Suk, Jord Schermer Piet Glorie, Henk Kregel en Pieter de Reus 

Verzorgsters: Frieda van Truijen, Lies Failé en Marja van Dam   

Uitvaartverzorger: Joop Krul 

Leden:  Ingrid Warringa  

 

1. Opening 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en in het bijzonder Piet Glorie. Piet heeft de plaats van Kees te 

Boekhorst als drager overgenomen . Afbericht is ontvangen van Arie Krul en Kees Marees. 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

- De website www.de-laatste-eer-grootschermer.nl is online. Rond de 1.000 maal is de website al bezocht. 

Recent zijn er foto’s geplaatst en is een kopje mededelingen toegevoegd.  

- De Troefmarkt heeft in haar wekelijks blaadje een stukje over onze vereniging opgenomen met daarin de 

naam van de website. Ook de uitnodiging voor deze vergadering is geplaatst. Dank daar voor. 

- Er is een overleg gaande met de gemeente Schermer, uitvaart vereniging schermer/ursem, onze vereniging, 

de Nederlands Hervormde kerk en uitvaartondernemer van Leyen over de aula de Ark.  De Ark, een 

bijgebouw aan Nederlands hervormde kerk, staat op erfpacht en wordt gebruikt aula/mortuarium en als 

ontvangstruimte bij zondagsdiensten. I.v.m. de komende fusie van de gemeente Schermer met de gemeente 

Alkmaar heeft de gemeente aangegeven de koers van de gemeente Alkmaar te willen volgen. Dit betekent 

het afstoten van de Ark. Om te voorkomen dat de aula in handen komt van een particuliere instelling heef t 

de uitvaartvereniging schermer/ursem een voorstel tot koop gedaan. Gewacht wordt op een reactie van de 

gemeente. 

- Vanuit het bestuur is gereageerd d.m.v. een brief op het artikel van de goedkoopste grafkisten.nl. De 

PolderExpress heeft haar excuses aangeboden en een rectificatie geplaatst. 

- Joop Krul heeft het afgelopen jaar een cursus specifieke handelingen bij overledenen gevolgd. N.a.v. hiervan 

zal Joop een bijeenkomst voor de verzorgsters organiseren. 

 

3. Notulen algemene ledenvergadering 18 maart 2013 

n.a.v. punt 2 ingekomen stukken en mededelingen; met de Gemeente is overleg geweest over het 

schoonmaken van het Urnenhuisje. De gemeente heeft aangegeven hiermee door te gaan, ook na de fusie. 

Zowel in het voor- als in het najaar zal het Urnenhuisje schoongemaakt worden.  Tevens wordt  gemeld dat 

het handvat van het Urnenhuisje is gerepareerd. Er wordt opgemerkt dat er een urn is geplaatst waar geen 

afdekplaatje voor is gezet. Bij de gemeente zal hierover navraag gedaan worden.  



n.a.v. punt 3 notulen ledenvergadering 2012 wordt gemeld dat er een contract is getekend met Top-bloemen 

via bloemist De Keizerskroon te Avenhorn. Op de website van onze vereniging is hierover informatie te 

vinden. De contacten met daarbij de administratieve handelingen verlopen prima .  

- Het eikenhout voor de kaarsenstandaard ligt te drogen. Wordt vervolgd. 

n.a.v. punt 7 rondvraag; Er is nog geen actie genomen op de te krap zittende jasje van de uniformen van de 

dragers.  

Het geplande uitje naar mortuarium van Schiphol is wegens te kort aan belangstelling niet doorgegaan. 

De notulen wordt goedgekeurd.   

 

4. Financieel jaarverslag penningmeester 

De penningmeester deelt het financieel verslag uit en licht deze toe. In 2013 waren er vier crematies en drie 

begrafenissen.  De gemiddelde kosten van een crematie en begrafenis wordt genoemd. N.a.v. het 

inventarisatie overzicht vraagt Marja of het mogelijk is een ander soort condoleance map aan te schaffen. Een 

waarbij het mogelijk is een persoonlijke te noot te schrijven. Het bestuur gaat kijken wat de mogelijkheden 

zijn. Er zijn geen overige vragen. 

 

5. Verslag kascontrole commissie 

De boekhouding is gecontroleerd door Cees Marees en Lies Failé  en hebben deze in orde bevonden.  Volgend 

jaar zal de kascontrole gedaan worden door Lies Failé en Frieda van Truijen.  

 

6. Bestuursverkiezing 

Meine Zijlstra, Jeanette Speijk en Frank Meijer zijn aftredend en herkiesbaar en worden voor drie jaar 

herkozen. 

 

7. Voorstel contributieverhoging (€ 1,- per lid) 

Het bestuur komt met een voorstel contributieverhoging met € 1,- per lid om wat meer financiële buffer te 

hebben. Er is zijn/worden extra kosten gemaakt waaronder: investering in kennis en  kaarsenstandaard. 

De aanwezigen gaan akkoord met de contributieverhoging. 

 

8. Rondvraag 

Het innen van gelden na een begrafenis komt ter sprake. Na overlijden wordt een opdrachtformulier 

opgesteld en deze wordt besproken en getekend door nabestaande. Gevraagd wordt of het mogelijk is om 

een aanbetaling te laten doen. Het bestuur zal dit bespreken. Joop geeft aan dat bij het niet kunnen innen van 

gelden de gemeente een deel van de kosten zal betalen.  

- Frieda geeft aan dat de verzorgsters naar een informatieavond in Hoorn gaan. 

- Joop geeft aan dat de stof voor eventuele nieuwe uniformen niet meer leverbaar is. Voor het uniform van 

Piet Glorie moet dan een oplossing komen uit de bestaande pakken. Joop zal kijken wat voor mogelijkheid 

hiervoor is en de dragers tevens uitnodigen voor een check van hun pak. 

- Joop meldt dat begraven op zaterdag alle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

en kan tussen 09.00 en 12.00 uur en dat hiervoor extra kosten van 75% worden gerekend. Dit staat is een 

verordening van de gemeente Schermer van 2006. Overigens is deze regel tot de laatste begrafenis niet 

toegepast. 

- Teun vraagt een goede kwaliteit handschoenen aan te schaffen. De huidige zijn na twee begrafenissen 

kapot.  

 

9. Sluiting 

Om 21.30 sluit de voorzitter de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun inbreng en aandacht. 


