
Uitvaartvereniging De Laatste Eer Grootschermer                       
Opgericht 28 maart 1957 

 

Notulen algemene ledenvergadering Uitvaartvereniging Laatste Eer – Groot Schermer  

d.d. 27 maart 2018 

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

1. Opening: 

De Troefmarkt bestaat dit voorjaar 95 jaar! Vanwege dit heugelijk feit trakteert PdR ons op een heerlijk stuk 

gebak. Eigenaren troefmarkt hartelijk dank hiervoor.  

De voorzitter heet de aanwezigen welkom in het Raadhuis van Grootschermer.  

Afbericht is ontvangen drie personen. 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

- Toevoeging op de agenda. Punt 6 bestuursverkiezingen. MD heeft zich verkiesbaar gesteld. 

- Helaas is de aankondiging van deze algemene ledenvergadering niet in de Uitkomst geplaatst, mogelijk is dit 

te wijten aan de gemeentelijke verkiezingscampagne. 

- KK heeft aangegeven te stoppen als drager. Helaas kon hij niet aanwezig zijn. K wordt bedankt voor zijn 

inzet. Je kon altijd op hem rekenen. Namens de vereniging zal hem dan ook een presentje worden 

overhandigd. Gezocht wordt nog naar een vervanger. 

- EW is samen met de uitvaartverzorger naar Univé geweest betreffende de aansprakelijkheid verzekering. 

 Dit n.a.v. een incident met een sleutel die in een verkeerd slot was terecht gekomen en er niet meer uit 

wilde. Gevolg was een nieuw slot. De vereniging kreeg hier een nota van en dit incident bleek niet onder de 

verzekering te vallen omdat het incident in een gehuurde ruimte plaats vond. Er is een aanvullende 

verzekering afgesloten waarbij schade aan eigendommen van een gehuurde ruimte zijn gedekt. Alle 

verzekeringen van de Laatste eer zijn ondergebracht bij Univé. 

 

3. Notulen algemene ledenvergadering 28 maart 2017 

n.a.v. punt 2 ingekomen stukken en mededelingen er zijn  opmerkingen naar de Driehuizer Gemeenschap  

gekomen betreffende het verharde pad wat is aangelegd naar de begraafplaats toe. Vanuit onze vereniging is 

gereageerd dat we zeer content zijn met deze verharding en dat bij mogelijke wijzingen wij er bij betrokken 

willen worden.  In de jaarvergadering van de Driehuizer Gemeenschap is gemeld dat te zijner tijd bij regulier 

onderhoud van de straat in Driehuizen het pad opnieuw gestraat gaat worden met  klinkers  in plaats van 

stoeptegels.  

n.a.v. punt 4 financieel verslag waarin wordt geopperd geld te reserveren voor nieuwe pakken voor de 

dragers kan gemeld worden dat de pakken reeds zijn aangeschaft. Het bestuur zal besluiten wat er met de 

oude pakken gedaan gaat worden.  

n.a.v. punt 6 kan gemeld worden dat het huishoudelijk reglement artikel 6  is aangepast betreffende de 

betaling lidmaatschap. 

n.a.v. de rondvraag; het Mortuarium Schiphol is gerenoveerd en wij zijn daar voor een rondleiding welkom. 

E.e.a.  gaat afgestemd worden en men komt met een voorstel voor het ‘jaarlijks’ uitje. Er moet rekening mee 

gehouden worden dat dit op een doordeweekse dag zal zijn. 

- Voorzitter heeft contact gehad met  beheerder gemeentelijke begraafplaatsen Alkmaar. Beheerder geeft 

aan dat er tijdens uitvaarten volgens de regel wordt gewerkt hij is dan ook tevreden over de gang van zaken.   



De notulen worden goedgekeurd. 

 

4. Financieel jaarverslag penningmeester  

De penningmeester deelt het financieel verslag uit en licht deze toe. In 2017 zijn er 8 crematies c.q. 

begrafenissen in de boekhouding verwerkt. Twee hiervan betroffen 2016. Allen zijn in de boekhouding 

verwerkt en afgerond.  Het inventarisatie overzicht is duidelijk. De oude pakken zullen voortijdig, na negen 

jaar,  van de inventarisatielijst gehaald worden. De nieuwe pakken komen erop en zullen over een periode 

van 10 jaar worden afgeschreven. 

Gezien het positief eigenvermogen wordt er gewerkt met een zo klein mogelijke marge. Bij een uitvaart van 

een niet lid wordt een bedrag van € 300,- extra in rekening gebracht. Bij leden wordt een nul-calculatie 

aangehouden.  Het aantal leden is met drie verminderd.  

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. 

Voor het volgend jaar wordt een nieuw kascommissielid benoemd. 

 

6. Bestuursverkiezing 

- PG moet helaas stoppen als bestuurder. Hij geeft aan dat hij graag gebleven maar dat niet kan vanwege zijn 

ziekte. Hij zal binnenkort ook Grootschermer verlaten. Voorzitter bedankt P voor zijn inzet en overhandigd 

hem een presentje en een bos bloemen.  

Deze bestuursfunctie is voorlopig vacant. Het bestuur gaat op zoek naar opvolging. 

- EW is aftredend en herkiesbaar en wordt voor drie jaar herkozen.     

-  Voorstel tot nieuw bestuurslid is MD. M die al twee bestuursvergadering heeft bijgewoond wordt officieel 

verwelkomd door de voorzitter. 

 

7. Rondvraag 

- Op de vraag van een van de aanwezige betreffende de inzet van de dragers wordt vermeld dat de dragers 

per keer een vergoeding ontvangen van € 50,- per persoon.  

 

8. Sluiting 

Om 21.00 uur sluit de voorzitter de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun inbreng en aandacht. 


