
      

Uitvaartvereniging De Laatste Eer Grootschermer 

 

 

Notulen algemene ledenvergadering Uitvaartvereniging Laatste Eer – Groot Schermer  

d.d. 16 maart 2015 

Aanwezig: 

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

Meijerhof  en  Jeanette Speijk 

Dragers: Teun Schermerhorn, Piet Suk, Piet Glorie, Henk Kregel en Arie Krul 

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

Uitvaartverzorger: Joop Krul 

Leden:  Wil Brouwer en Joke Krul  

 

1. Opening 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Afbericht is ontvangen Jord Schermer. 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

- Als aanvulling op de agenda wordt gemeld dat Piet Glorie zich kandidaat stelt als nieuw bestuurslid. 

 

3. Notulen algemene ledenvergadering 17 maart 2014 

n.a.v. punt 2 ingekomen stukken en mededelingen; onze website www.de-laatste-eer-grootschermer.nl is 

uitgebreid met extra informatie en nieuwe foto’s. Het blijkt dat website nog niet door alle aanwezigen is 

bezocht. 

- ontwikkelingen de Ark – Stompetoren. De PKN (Protestantse Kerk Nederland) heeft de Ark gekocht. De 

laatste Eer kan er van gebruik blijven maken volgens de reeds gemaakte (prijs)afspraken. Egbert geeft wel aan 

dat Stichting Vluchtelingenwerk 1 dag per week de Ark gebruikt. Er zijn afspraken betreffende het gebruik van 

de ruimte indien deze gebruikt moet worden voor het opbaren van een overledene. 

- N.a.v. de cursus specifieke handeling wordt Joop Krul gevraagd zo spoedig mogelijk de verzorgster bijeen te 

roepen betreffende de nieuwe ontwikkelingen. De dames stellen die zeer op prijs, ook in verband met 

strengere regelgeving. (bijvoorbeeld het dragen van handschoenen en mondkapjes) 

- n.a.v. punt 3 notulen algemene ledenvergadering 18 maart 2013; het bestuur heeft besloten om geen actie 

te nemen op de te krap zittende jasjes van de dragers. De stof is niet meer verkrijgbaar en het bedrijf waar de 

jasjes vandaan komen is failliet. Geadviseerd wordt vanuit de vergadering de volgende pakken aan te schaffen 

bij Zwart uniformkleding te Limmen. 

n.a.v. punt 4 financieel jaarverslag: Op de vraag van Marja van Dam betreffende blanco inlegvellen 

condoleance map kan gemeld worden dat deze beschikbaar zijn. 

n.a.v. punt 8 rondvraag: Frank heeft navraag gedaan bij de gemeente over het niet kunnen innen van een 

factuur van nabestaande(n) van overledene. De gemeente geeft aan hier niets in te kunnen betekenen. 

Geadviseerd wordt in een dergelijk geval een gerechtsdeurwaarder in te schakelen. Tevens geeft Frank dat 

het bestuur met Joop aan de slag is om het opdrachtformulier te herzien zodat deze gebruikt kan worden. 

Binnenkort zal hierover een extra bestuursvergadering, waarbij Joop uitgenodigd wordt, plaatsvinden. 

http://www.de-laatste-eer-grootschermer.nl/


- op de vraag van Teun betreffende nieuwe handschoen wordt gemeld dat deze zijn aangeschaft. 

- Frieda geeft aan dat de informatieavond in Hoorn interessant was. Een nieuw onderwerp was de 

behandeling van thantopraxine. Informatie hierover is te lezen op onze website. 

 

4. Financieel jaarverslag penningmeester   

De penningmeester deelt het financieel verslag uit en licht deze toe. In 2014 waren er zes crematies en één 

begrafenis. De gemiddelde kosten van een crematie en begrafenis wordt genoemd. Het inventarisatie 

overzicht is niet uitgedraaid daar er ten opzichte van het vorig jaar niets veranderd is. 

Er zijn geen vragen en het financieel jaarverslag wordt goedgekeurd. 

 

5. Verslag kascontrole commissie 

De boekhouding is gecontroleerd door Lies Failé  en Frieda van Truijen en hebben deze in orde bevonden.  

Volgend jaar zal de kascontrole gedaan worden door Frieda van Truijen en Marja van Dam.  

 

6. Bestuursverkiezing 

Egbert Warringa is aftredend en herkiesbaar en wordt voor drie jaar herkozen. Henk Meijerhof is aftredend 

en niet herkiesbaar. Voorstel tot nieuw bestuurslid is Piet Glorie. Piet wordt met applaus verwelkomt. 

Henk wordt door Frank bedankt voor zijn inzet. Henk is in het bestuur gekomen met het realiseren van het 

urnenhuisje. Hierna heeft Henk zich nog jarenlang positief ingezet in het bestuur. Omdat Henk meer een 

doener is dan een bestuurder heeft hij aangegeven te willen stoppen. Henk geeft aan dat er altijd een beroep 

op hem gedaan kan worden. 

 

7. Rondvraag 

- Marja van Dam geeft aan dat ze dit jaar niet altijd beschikbaar zal zijn voor het afleggen. Joop geeft aan dat 

dit mogelijk moet zijn en dat deze momenten met de overige dames ingevuld kan worden. 

- Arie Krul vraagt of er weer een uitje in de planning staat. Op dit moment nog niet, het bestuur zal zich 

hierover beraden en komt erop terug. 

 

8. Sluiting 

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


