
Uitvaartvereniging De Laatste Eer Grootschermer 
Opgericht 28 maart 1957 

 

Concept   Notulen algemene ledenvergadering Uitvaartvereniging Laatste Eer Groot Schermer  
d.d. 18 maart ’19 

Aanwezig: 
Bestuur: FM, EW, AvB, MZ, MvD, MD. 
Uitvaartverzorger: JpK 
Dragers: PS, JS, HK, TS, AK 
Verzorgsters: FvT, LF en JkK  
Leden: DP, WB, CM, RV, CB 
Afbericht: JS, PdR 
 

1. Opening: 
De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom in ’t Wavertje van Grootschermer.  
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
- De vereniging heeft een privacy (AVG)-beleid opgesteld. Deze is te vinden op de website onder het kopje: 
informatie. 
- Met de gemeente is er contact geweest over het onderhoud van de begraafplaats. Deels zijn de 
(stoep)banden verzakt en de hoeveelheid schelpen op het pad wordt minder. Dhr. vL. van de gemeente heeft 
aangegeven dat binnen drie jaar alle begraafplaatsen vallend onder het beheer van de gemeente worden 
opgekapt. Vanwege het niet meer mogen gebruiken van bestrijdingsmiddelen zal er half-verharding worden 
aangebracht. Dit soort van verharding zal het onkruid tegenhouden. Als eerste is de begraafplaats van 
Schermerhorn aan de beurt. 
- De deur van het urnen-huis was over de kop gewaaid. Deze is hersteld door EW, waarvoor dank. 
JkK geeft aan dat het slot kapot. Zij heeft dhr. V L. hierover ingelicht.  
De voorzitter geeft aan dat het onderhoud van het urnen-huis bij de vereniging hoort. 

 
3. Notulen algemene ledenvergadering 27 maart 2018 

n.a.v. punt 2 ingekomen stukken en mededelingen kan gemeld worden dat KK. voor zijn activiteiten als drager 
een presentje heeft ontvangen. Er is nog geen vervanger gevonden. 
n.a.v. punt 4 in februari heeft het ‘uitje’ plaatsgevonden. Er is een bezoek gebracht naar het vernieuwde 
Mortuarium op Schiphol. Een indrukwekkend bezoek. Het geheel is afgesloten met een lunch in Driehuizen. 
De organisatoren worden bedankt voor het regelen van deze dag. 
De notulen worden goedgekeurd. 
 

4. Financieel jaarverslag penningmeester  
De penningmeester deelt het financieel verslag uit en licht deze toe. In 2018 zijn er 3 crematies c.q. 
begrafenissen in de boekhouding verwerkt. Waarvan 2 niet leden.  Het leden aantal is verminderd met 5. Dit 
betreft niet alleen de overleden leden maar ook leden hebben opgezegd i.v.m. verhuizing uit dit gebied. 
Het inventarisatie overzicht is duidelijk. Naar aanleiding hiervan: Nieuwe pakken zijn aangeschaft, de oude 
pakken hebben een bestemming gekregen in de Oekraïne.  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.  Er zijn verder geen vragen en het 



financieel jaarverslag wordt goedgekeurd. 
 

5. Verslag kascontrole commissie 
De boekhouding is uitvoerig gecontroleerd door HvT en RV. Zij hebben advies inzake een aantal kleine punten 
geven welke zullen worden opgevolgd. De boekhouding is in orde bevonden. 
Omdat RV als nieuw bestuurslid wordt aangedragen zal HvT zijn plek overnemen. Als nieuw kascommissielid 
wordt KvW uit Driehuizen voorgedragen. 
 

6. Bestuursverkiezing 
- MvD is aftredend en herkiesbaar en wordt voor drie jaar herkozen.     
-  Voorstel tot nieuw bestuurslid is RV. RV heeft al twee bestuursvergadering bijgewoond en wordt nu officieel 
verwelkomd door de voorzitter. 
- AvB heeft aangegeven te stoppen. AvB heeft 8 jaar het secretariaat gevoerd. FM bedankt AvB voor haar 
inzet en overhandigt haar een presentje en een bos bloemen.  RV zal de functie van secretaris op zich nemen.  
 

7. Rondvraag 
- FvT vraagt of nieuwe bewoners worden geïnformeerd betreffende de mogelijkheid lid te worden van de 
Laatste Eer. De vereniging heeft een aantal jaren geleden een flyer rondgedeeld. Hier is geen respons 
opgekomen. Nieuwe bewoners worden door bestuursleden wel geïnformeerd over het bestaan van de 
vereniging en indien er belangstelling is krijgen zij de flyer van de vereniging overhandigd. 
- FvT vraagt of het mogelijk is dat de verzorgsters bij toerbeurt opgeroepen kunnen worden. JpK geeft aan dat 
dit om verschillende factoren moeilijk te regelen is. Afgesproken wordt om de bereikbaarheid van de 
verzorgster te vergroten een WhatsApp groep wordt aangemaakt. Om de vaardigheden op peil te houden 
gaat MvD informeren bij de afdeling Mortuarium van het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar of de verzorgsters 
daar voor een opfriscursus kunnen komen. 
- RV vraagt of het inventaris wat op de lijst staat wordt gecontroleerd op veiligheid.  JpK geeft aan dat in 2017 
een nieuwe bed/kist koeler is aangeschaft omdat de oude arbo-technisch niet meer in orde was. Andere 
inventaris wordt voor gebruik goed gecontroleerd. De nieuwe koeler wordt met regelmaat 
getest/gecondoleerd door een technisch bedrijf. De oude koeler is niet afgevoerd. Deze is zwaar en onhandig 
in gebruik. Geopperd wordt deze af te voeren en een tweede gebruiksvriendelijke bed/kistkoeler aan te 
schaffen. Het bestuur zal zich hierover buigen. 
- MD vraagt of bij aanschaf van materialen de leden goedkeuring moeten geven. Hierover staat niets 
opgenomen in het huishoudelijk reglement. Veelal wordt een aanschaf wel genoemd/besproken op de 
algemene ledenvergadering. 
- PS geeft aan dat hij de nieuwe overjassen niet meer gepast zijn na levering hiervan. JkK geeft aan voor 
degene die daar behoefte aan heeft een passessie te organiseren.  
- FvT vraagt zich af of de dragers, omdat zij niet vaak meer ingezet worden bij een begrafenis, oefenen.  
De dragers geven aan dat zij het dragen niet verleren. 
 

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


