
      

Uitvaartvereniging De Laatste Eer Grootschermer 

 

 

Notulen algemene ledenvergadering Uitvaartvereniging Laatste Eer – Groot Schermer  

d.d. 14 maart 2016 

Aanwezig: 

Bestuur: voltallig bestuur 

Leden: 15 waaronder 3 drager en 4 verzorgsters 

  

1. Opening 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Afbericht is ontvangen van drie personen. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

- Als aanvulling op de agenda wordt gemeld dat er een kandidaat is die wordt voorgedagen als nieuw 

bestuurslid. 

- Dhr. G. heeft 2 kaarsenstandaards gekocht. Hij zal met de uitvaartverzorger overleggen of deze voldoen. 

- Vanaf volgend jaar willen we als vereniging de contributie via de bank innen. De leden ontvangen dit jaar 

een brief met de vraag of zij over willen stappen op automatische incasso. Gaat men akkoord dan dient het  

incasso-formulier getekend te worden en ingeleverd bij de penningmeester. Na ontvangst van deze 

formulieren zal de bank een opdracht krijgen het geld te innen (2017). Geadviseerd wordt in de brief te 

vermelden in welke maand het bedrag wordt afgeschreven. 

 

3. Notulen algemene ledenvergadering 16 maart 2015 

n.a.v. punt 3 notulen algemene leden vergadering 2014; onder de aandacht wordt de website www.de-

laatste-eer-grootschermer.nl gebracht. Het blijkt dat website nog niet door alle aanwezigen is bezocht. 

- Er is een gebruikersverklaring opgesteld betreffende het gebruik van de Ark te Stompetoren. Partijen zijn de 

Protestantse Gemeente Schermer, De laatste Eer Ursem-Schermer, St. Vrienden van de Stompe Toren en de 

Laatste Eer Grootschermer.   

In het kader van privacy wordt gevraagd voorzichtig te zijn met namen te noemen in de notulen die geplaatst 

worden op de website. Afgesproken wordt een aangepaste versie op de website te plaatsen waarin alleen de 

initialen van personen worden genoemd. 

- N.a.v. de cursus specifieke handeling voor de verzorgsters kan gemeld worden dat deze is afgerond. Een 

interessante en nuttige middag. Een kopie van de cursusinformatie zal in de koffer worden bewaard. 

- Het formulier aanvraag, tevens opdracht tot verzorging van de uitvaart is gereed en reeds in gebruik 

genomen. We hebben hierbij juridische ondersteuning gehad.  

- n.a.v. punt 7 rondvraag; begin dit jaar is er een bezoek gebracht aan het crematorium Heerhugowaard. Dit 

bezoek was georganiseerd door de uitvaartverzorger voor dragers, verzorgsters en bestuursleden. 

Gevraagd wordt naar nieuwe ideeën voor een uitje. Optie kistenfabriek Bogra. Een van de verzorgsters geeft 

aan naar een beurs te willen.  

De notulen worden goedgekeurd. 

4. Financieel jaarverslag penningmeester   

De penningmeester deelt het financieel verslag uit en licht deze toe. In 2015 waren er 14 crematies cq. 

begrafenissen. Het inventarisatie overzicht is duidelijk. 

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


Gemeld wordt dat het bestuur besloten heeft de vergoeding voor dragers en verzorgers te verhogen naar  

€ 50,-- per gebeurtenis. 

Er zijn geen vragen en het financieel jaarverslag wordt goedgekeurd. 

 

5. Verslag kascontrole commissie 

De boekhouding is gecontroleerd door de kascommissie en hebben deze in orde bevonden.  De boekhouding 

wordt in een goed en overzichtelijk systeem verwerkt, aldus de kascommissie. 

Omdat één kascommissielid voorgesteld wordt als nieuw bestuurslid en dan geen kascontrole mag uitvoeren 

wordt aan de overige kascommissielid gevraagd nog een jaar de kastcontrole te doen. Hiermee wordt 

ingestemd en de overige aanwezigen gaan akkoord. Volgend jaar zal dan de kascontrole gedaan worden door 

de aangewezen personen.  

 

6. Bestuursverkiezing 

AvB is aftredend en herkiesbaar en wordt voor drie jaar herkozen. HK is aftredend en niet herkiesbaar. 

Voorstel tot nieuw bestuurslid is MvD. Zij wordt verwelkomt. 

Ons aftredend bestuurslid wordt door de penningmeester bedankt voor zijn inzet. HK is in 2000 in het bestuur 

gekomen en heeft zich nog jarenlang positief ingezet in het bestuur. Omdat hij meer een doener is dan een 

bestuurder heeft hij aangegeven te willen stoppen. HK blijft aan als drager en klokkenluider en geeft aan dat 

er altijd een beroep op hem gedaan kan worden. 

 

7. Rondvraag 

- CM vraagt of er een back-up wordt gemaakt van de boekhouding. Dit wordt meerdere malen per maand 

gedaan. 

- PS vindt de winter outfit van de dragers somber. Hij doelt op de grijze sjaals die worden gedragen. Gevraagd 

wordt of deze vervangen kunnen worden door witte of crème sjaals. Dit verzoek zal worden opgepakt door 2 

verzorgsters cq. bestuurslid. 

- AK merkt op dat de vereniging in 2017 60 jaar bestaat. Er is onduidelijkheid over de oprichtingsdatum 20 of 

28 maart 1957. Dit zal dan ook worden uitgezocht. In ieder geval zal er aandacht aan geschonken worden. 

 

8. Sluiting 

Om 20.55 uur sluit de voorzitter de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun inbreng en aandacht. 


