
Uitvaartvereniging De Laatste Eer Grootschermer 
Opgericht 28 maart 1957 

  

Notulen algemene ledenvergadering Uitvaartvereniging Laatste Eer – Groot Schermer  
d.d. 28 maart 2017 

Aanwezig: Voltallig bestuur, de uitvaartverzorger, drie dragers, twee verzorgsters en zeven leden. 
  

1. Opening: 
De voorzitter begint met het voorlezen van de eerste pagina’s uit het notulenboek ten tijde van de oprichting: 
(letterlijke tekst) 
“Begrafenisvereniging Grootschermer 
Door drie initiatiefnemers was het plan opgekomen om een begrafenisvereniging op te richten, en werd er 
besloten om eens met Burgemeester te gaan praten en wel op 20 maart 1957. 
De initiatiefnemers zijn: R. Koster, D Kieft en H. Schermer 
Hier door is de eerste vergadering belegd met Burgermeester Driessen en deze heeft hier heel veel uit een 
zettingen van gegeven. Er werd besloten een vergadering uit te schrijven in café van Truijen op 28 maart 1957. 
De burgermeester vond dit een heel nuttig ding, door dat de pakken van de dragers wel wat te wensen over 
laat. Maar nu de geldmiddelen, Burgermeester stelt voor om renteloze voorschotten te vragen a 500 gulden 
en de stencils, aandelen, kwitanties te maken op het  gemeentehuis, door dat deze kosten dan zo laag 
mogelijk blijven. 
De kisten fabrikant M. Langedijk te Noord Scharwoude werd opgebeld, deze meneer was dadelijk bereidt om 
te komen. Door besprekingen met de heer Langedijk over kisten en dergelijke. Deze stelde voor om voor de 
kisten 15% korting te geven en voor lijkwagen 10% te schenken aan de vereniging. 
Vervolgens zijn er 13 dragers gevraagd.  
En hiermede besloten wij tot de vergadering op 28 maart 1957. 
  
 
Vergadering op 28 maart 1957 
Wegens ziekte was de heer Koster niet aanwezig. En opende de Burgermeester de vergadering en hete allen 
welkom op deze belangrijke vergadering. 
Er waren 34 personen aanwezig wat toch al heel goed genoemd mag worden. 
De burgermeester gaf een uiteenzetting van het reglement wat hij heeft opgemaakt. 
Vervolgens werd er over gegaan tot het stemmen van een voorlopig bestuur…………………… 
  
 
De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Vandaag 60 jaar geleden is de uitvaartvereniging de Laatste Eer 
opgericht.  Doelstelling van destijds wat om voor de leden de uitvaarten zo goedkoop mogelijk te houden en 
deze doelstelling is nog steeds van kracht. 
Als bestuur hebben we daarom besloten de jaarvergadering  op de officiële dag te houden en als feestelijk 
tintje bij de koffie gebak te serveren en na afloop een aangeklede borrel.  
Afbericht is ontvangen van drie dragers en twee verzorgsters. 
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
- PG heeft aangegeven te stoppen als drager. 



- De opgang naar de begraafplaats in Driehuizen is opgeknapt. Er is een verhard pad aangelegd. 
- De vereniging is opzoek naar nieuwe bestuursleden. Zowel de secretaris als voorzitter hebben aangegeven 
na de bestuursperiode te stoppen. Er zijn reeds mensen benaderd maar dit heeft nog geen resultaat 
opgeleverd. Gevraagd wordt aan de aanwezigen of zij belangstelling hebben voor een van deze functies en 
anders of zij mee willen denken wie het bestuur kan benaderen.  
 

3. Notulen algemene ledenvergadering 14 maart 2016 
n.a.v. punt 2 ingekomen stukken en mededeling kan gemeld worden dat het invoeren van de automatische 
incasso goed is verlopen. Zo’n 70% van de leden maakt hier gebruik van. 
n.a.v. de rondvraag kan gemeld worden dat er nieuwe sjaals voor de dragers zijn aangeschaft. Crème kleurige 
vervangen de sombere grijze sjaals. 
De notulen worden goedgekeurd. 
 

4. Financieel jaarverslag penningmeester  
De penningmeester deelt het financieel verslag uit en licht deze toe. In 2016 zijn er 14 crematies c.q. 
begrafenissen in de boekhouding verwerkt. Twee hiervan betroffen 2015. Allen zijn in de boekhouding 
verwerkt en afgerond.  Het inventarisatie overzicht is duidelijk. 
Gezien het positief eigenvermogen wordt geopperd om een bedrag te reserveren voor nieuwe pakken voor 
de dragers. Het huidige pak wordt door de dragers als niet prettig bevonden. De vergadering gaat hiermee 
akkoord en het bestuur zal zich gaan oriënteren. 
Het aantal leden is verminderd. Dit komt doordat er een aantal zijn overleden en opzeggingen onder andere 
in verband met verhuizing. Het bestuur heeft 2,5 jaar geleden een ledenwerving gedaan door huis aan huis 
een brief te bezorgen in Grootschermer, Driehuizen en omgeving. Dit heeft niet geresulteerd in nieuwe 
aanmeldingen.  
Er zijn verder 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. 
Volgend jaar zal dan de kascontrole gedaan worden door aangewezen personen. 
 

6. Aanpassing huishoudelijk reglement. 
Het bestuur stelt voor om artikel 6. Lidmaatschap te wijzigen. Er staat geschreven dat het lidmaatschap van 
de vereniging vervalt als  een lid gedurende 3 jaar geen contributie heeft betaald. Voorstel is de 3 jaar te 
wijzigen in 2 jaar. Men zal na een aantal verzoeken om de contributie te betalen, een brief ontvangen  waarin 
vermeld staat dat men nog een aantal weken heeft om de verschuldigde contributie te betalen en zo niet dan 
zal men geroyeerd worden.  Op de vraag of het veelvuldig voorkomt dat de contributie niet betaald wordt kan 
gemeld worden dat het in 2016 om enkele adressen gaat. Vanuit de vergadering wordt voorgesteld het 
termijn van 3 jaar te wijzigen naar 1 jaar. Leden zullen bij achterstallige betaling met een duidelijke brief of de 
hoogte worden gesteld. Het huishoudelijk reglement zal worden aangepast. 
 

7. Bestuursverkiezing 
MZ en FM zijn aftredend en herkiesbaar en worden voor drie jaar herkozen. JS is niet herkiesbaar. Er is nog 
geen vervangend bestuurslid gevonden. JS wordt bedankt voor haar positieve inzet in het bestuur. JS wenst 
het bestuur succes en hoopt dat er snel iemand gevonden wordt die haar plaats wil innemen. 
Het is ook 25 jaar geleden dat de uitvaartleider is begonnen is als uitvaartleider voor de Laatste Eer. Op 2 
februari 1992 heeft hij de eerste uitvaart begeleid. Hij had in 1991 de cursus uitvaartbegeleider afgerond en 



heeft toen de taken overgenomen van dhr. S. die tijdelijk de honneurs op zich had genomen. Waardering 
wordt naar Joop uitgesproken. De uitvaartleider neemt zijn taak serieus, geeft leiding en straalt een rust uit 
wat als zeer positief wordt ervaren. Hartelijk dank voor al die jaren inzet.  
JK geeft aan dat hij dankbaar is  dit werk voor de dorpsbewoners te kunnen doen op een manier wat bij het 
dorp past, hij deze werkzaamheden graag samen met  ‘eigen mensen’ van de laatste eer wil uitvoeren  en dat 
hij ruimte krijgt van zijn werkgever voor deze taak.    
 

8. Rondvraag 
- MvD vraagt of de foto’s die zijn gemaakt geplaatst mogen worden op de website. Aanwezigen gaan hiermee 
akkoord. 
- Op de vraag van DP betreffende het zoveel mogelijk zelf regelen van een uitvaart geeft uitvaartleider aan 
dat in het eerste gesprek de wensen van de familie worden besproken hierbij rekening houdend met de Wet 
op de Lijkbezorging.  
- GB dankt de Laatste Eer voor de voor de steun en met name de professionele begeleiding van de 
uitvaartleider in de afgelopen periode. 
- JS geeft aan dat zij beschikbaar blijft als verzorgster. 
- JK geeft aan dat op Schiphol het Mortuarium gerenoveerd wordt en dat hij daar een interessante 
rondleiding kan regelen voor bestuur, dragers en verzorgers.  
- JK  geeft aan dat hij met bestuur en de gemeente waaronder de beheerder gemeentelijke begraafplaatsen 
om tafel wil om gedachte te wisselen over de werkzaamheden omtrent een begrafenis. 

 
9. Sluiting 

Om 21.15 uur sluit de voorzitter de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun inbreng en aandacht. 


