Notulen algemene ledenvergadering 5 oktober 2020 20.00 uur, Sint Annaparochie
Aanwezig: T. Brandsma, T. Snijder R. Hoekstra, , P de Grijs, H. Spoelstra, H. Leistra
A. Hansma en H. van der Zee.
Afwezig met kennisgeving: J. Beimers.
1

2

3
4
5

6
7

8
9
10

11

Opening en welkom
Welkom aan iedereen. H Leistra neemt het voorzitterschap over nu J. Beimers ziek is.
Dhr. T. Snijder is tevens aanwezig voor de kascommissie. Er zijn verder geen afmeldingen
ontvangen.
Notulen van 2019
Als voorbereiding op de vergadering hadden de notulen op de website moeten staan, dit was
echter niet het geval. Volgend jaar zal dit wel gedaan worden.
N.a.v. de notulen, deze worden goedgekeurd, Opnoemen overledenen 2019, 30 uitvaarten,
22 begrafenissen en 8 crematies, 29 leden, 1 niet lid, waarvan 15 man en 15 vrouw.
Financieel verslag
Financieel was iets positiever dan het voorgaande jaar, dotatie was iets minder. Rapport van
Voois wordt volgend jaar weer uitgevoerd. Er is geïnvesteerd in de nieuwe pakken.
Kascommissie ( K. Stok 1ste jaar, T. Snijder 2de jaar)
Steekproefsgewijs gedaan, dit zag er keurig uit. T Snijder wordt bedankt. Kascommissie 2021
K Stok (2e jaar) J. Leistra (1e jaar).
Contributie en ledenkorting ongewijzigd voor dit jaar. (€ 23,00 contributie en € 1000,00
ledenkorting)
Op de website staat nog vermeld dat de leden van 18 tot 21 jaar half geld betalen, dit moet
worden aangepast. Voor volgend jaar wijzigingen huishoudelijk reglement toevoegen en
agenderen voor de jaarvergadering. Op de website staat ook de hoge provisie ten gunste
van de nabestaanden, dit moet worden aangepast als het bestuur anders beslist. Provisie
keren wij namelijk niet meer uit. Dit besluit van het bestuur is inmiddels doorgevoerd maar
nog niet op de website, dit moet beslist en juist worden doorgevoerd op de website.
Bestuursverkiezing : H. van der Zee, herkiesbaar, J. Beimers, herkiesbaar
Er zijn geen tegenkandidaten, periode wordt verlengd met 5 jaar.
Lonen conform CAO Uitvaartzorg ( voorstel bestuur: dit jaar geen loonsverhoging voor P.de
Grijs , penningmeester) CAO uitvaart per 1-1-2021 3%.
Nieuws van het bestuur, onder andere clustervergadering 2020, 3 Februari is er een
Clustervergadering gezamenlijk met Sint Jacob georganiseerd, dit is erg verhelderend
geweest. Voorstelrondje met alle verenigingen in het cluster, er werden vele onderwerpen
gedeeld, bijvoorbeeld communicatie, ledenwerving, vergelijking, vinden nieuw personeel,
samenwerken en vele andere onderwerpen. De vergadering met personeel is net geweest.
Dragers krijgen veel positieve reacties. Men is erg lovend en ze krijgen vele complimenten.
Rondvraag
T. Brandsma ziet graag de notulen van de jaarvergadering op niet al te lange termijn op de
website verschijnen.
Sluiting van de vergadering om 20.45 uur.

