Notulen algemene ledenvergadering maandag 11 oktober 2021 , Sint Annaparochie
Afwezig met kennisgeving: R. Hoekstra, H. Spoelstra, J Leistra, K Stok.

Aanwezig: J. Pars, J. Pars-Smits, T. Snijder, G Dijkstra, S de Grijs-Kuiken, T. Brandsma, A. de Grijs,
D. de Vries- Sinnema, P Smidt, E. Kalsbeek, P de Grijs, H. Leistra Wijbenga, A Hansma - de Vries,
J Beimers en H. van der Zee- van der Molen. Spreekster mevr. Mr S.A de Vries, notaris.

1 . Opening en welkom
Welkom aan iedereen.
Dhr. Hans Spoelstra is vanuit het bestuur afwezig. De gehele kascommissie heeft zich
vanavond afgemeld maar hebben een mail gestuurd met hun bevindingen.
2 . Notulen van 2020
de notulen staan op de website.
Financieel was iets positiever dan het voorgaande jaar, dotatie was iets minder
3. Naar aanleiding van de notulen mist Dhr. Brandsma zijn opmerking in de notulen over wat
wat het salaris van de uitvaartleider is. Bestuur heeft Brandsma gemeld dat dit in verband
met de wet privacy niet wordt vrijgegeven. Dit zal nog worden toegevoegd aan de notulen
van 2020. De notulen worden verder goedgekeurd en vastgesteld.
4. Opnoemen overledenen in 2020
De lijst met overledenen in 2020, in totaal 24, worden voorgelezen door P. de Grijs.
5. Financieel verslag
Er is een nieuw actueel rapport opgemaakt door de heer Voois. De dotatievoorziening is
fors. Personeelskosten zijn iets gestegen. Administratiekosten zijn ook iets hoger. De overige
reserves nemen af. Balans technisch heeft dit met de afschrijving van de pakken te maken.
De crediteurenstand was eind van het jaar iets hoger door veel overlijdens in december
2020. Jan Beimers geeft een toelichting op de dotatievoorziening en stijging van de
Voorziening. Eenmaal per 3 jaar wordt er een rapport opgemaakt. Het bestuur kijkt dan naar
wat er op de langere termijn nodig is qua inschatting rente. Wat heb je financieel nodig om
in de toekomst de ledenkorting te kunnen garanderen. Het belangrijkste element is de
voorziening. Het bestuur kan niet inschatten wat de rente de komende 20 jaar gaat doen.
6. Kascommissie
Van de kascommissie zijn beide leden niet aanwezig. De bevindingen zijn gemaild naar P de
Grijs. Deze worden voorgelezen en zijn in goede orde bevonden. Penningmeester wordt
decharge verleend.
De leden gaan hiermee akkoord. Voor volgend jaar nemen J Leistra (2e keer) en R. Hoekstra
( 1e keer) zitting in de kascommissie.
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Contributie en ledenkorting
Voorstel van bestuur is op advies van de actuaris om de ledenkorting op € 1000,00 te
houden en de contributie te verhogen naar €25,00. Provisie ging vroeger naar de leden, nu
niet meer. Eigenlijk had de contributie al eerder omhoog gemoeten, deels door de lage
rentestand. Voor de vereniging is er geen rendement te behalen op de financiën. Voorstel
bestuur tot contributieverhoging naar € 25,00 /kortingssystematiek. Jong en oud betalen
iets meer nu, de ledenkorting wordt gedragen vanuit de contributie. Op dit moment is het
de minst ingrijpende oplossing. We stellen het nu voor aan de leden en we doen dit niet
eerder dan noodzakelijk. Elk lid moet weten waar hij/zij aan toe is en de ledenkorting
moet kunnen worden uitgekeerd.
Gaan de leden akkoord met de contributieverhoging.
Een waarschuwing van dhr. Brandsma om nu nieuwe leden te gaan werven zal nu niet
lukken.
De overige leden gaan akkoord met het voorstel.
Het ledenaantal bedraagt ongeveer 2400 leden.
Bestuursverkiezing : afscheid van R. Hoekstra en J. Beimers, er hebben zich geen nieuwe
kandidaten gemeld en het bestuur zal op zoek gaan en mensen benaderen voor een
functie binnen de uitvaartvereniging. Dhr. R. Hoekstra kan niet aanwezig zijn bij de
vergadering. We hebben altijd plezierig met hem samengewerkt. Hij heeft zijn functie
opgezegd en er zijn bloemen gebracht. Jan Beimers neemt ook afscheid van het bestuur als
voorzitter. Hij kan de combinatie werk/studie niet meer combineren met het
voorzitterschap van de uitvaartvereniging. Hij heeft het als positief ervaren en met veel
plezier gedaan.
Lonen
De lonen voor het personeel zijn gelijk als vorig jaar gebleven. De clustervergadering is
goed verlopen en de wet WBTR zijn we mee bezig geweest. De statuten moeten hierdoor
worden gewijzigd, ook op naam.
Nieuws van het bestuur
Bij vragen over artikelen gaan we dit beantwoorden.
Snijder merkt op dat de Bildtse Post niet meer bestaat en dat we de agenda en andere
zaken wel bekend moeten maken aan de leden. Dit gebeurt middels mail en nu de Stienser
Omrop en de website.
Het huishoudelijk reglement wordt doorgenomen, verzoek is artikel 9 lid 9 gelijk te
houden. Het bestuur onderhandelt met de uitvaartleider. De systematiek is gewijzigd in de
zin van de vergoeding wat er wordt afgesproken. Bestuur volgt niet de cao maar een
indexering. Bij een begroting wordt een aanname van de tarieven bekend gemaakt. Dit
moet worden vastgesteld. De leden stemmen in met de wijzigingen van het huishoudelijk
reglement. 1 lid stemt tegen.
Spreekster mevrouw. Mr S.A de Vries notaris te Berlikum over erfrecht en
levenstestamenten.
De leden luisteren allen zeer geïnteresseerd naar deze uiteenzetting van de mogelijkheden
wat er allemaal kan worden vastgelegd met een testament en aanvullend een
Levenstestament en wat de wet- en regelgeving precies inhoudt. Mevr. de Vries wordt
hiervoor ontzettend bedankt en ontvangt een boeket bloemen .

11.

Rondvraag
Dhr. Pars en dhr. Snijder bedanken Jan Beimers voor zijn inzet en we hopen dat er snel een
nieuwe voorzitter komt. Hier sluiten vele aanwezigen zich bij aan.
Opmerking van de heer Brandsma: De vereniging mag een lid nooit een verzekerde

noemen.
Het bestuur neemt dit mee.
Dhr. Smidt wil graag weten of er bij overlijden ook nog premie verschuldigd is. Dit is wel het
geval. De voorziening en toename zijn berekend op de statuten voor een geheel jaar. Alle
vereniging doen het zo. Dhr. Smid heeft ook nog enkele persoonlijke opmerkingen. Dit zal
na
de vergadering door P de Grijs/P Smidt worden doorgenomen.
Er zijn verder geen vragen.
Jan Beimers bedankt voor de samenwerking tussen personeel en bestuur.
12. Sluiting
Sluiting van de vergadering om 21.45 uur.

