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    Uitvaartvereniging “St. Barbara” 
                             --------------------------------------------------------- 
              NOTULEN  van de  Algemene Ledenvergadering van Uitvaartvereniging “St. Barbara” 

gehouden op woensdag 25 mei 2016 om 20.00 uur in café “’t Fortuin”, Dorpsstraat 190 te 

Wervershoof. 

 

AANWEZIG : de heer Oudeman (voorzitter), mevrouw Burgman (secretaris en notulist), 

mevrouw Beerepoot (penningmeester), de heer N. Hauwert, dames Stavenuiter en Doodeman 

(bestuursleden) en mevrouw A. Koomen (kandidaat bestuurslid). 

 

OVERIGE AANWEZIGEN: De heer en mevrouw Sijm, Pastor Suidgeest, de heer Mes, de 

heer Korver, mevrouw Carla Roozendaal, mevrouw Carla van Oeffelen, mevrouw 

Zuijderwijk, mevrouw Witjes, mevrouw Schouten, de dames Meester, M. Jong,  

Y. Jong, Bakker en Koomen (leden verzorgingsteam) en de heren Schoon, Commandeur, 

Hauwert, de Haan, Verlaat en Grooteman (leden dragersgilde). 

 

AFWEZIG met kennisgeving: de heer K. Hauwert (bestuurslid), mevrouw Stavenuiter, 

mevrouw L. Koomen, mevrouw Zwan (leden verzorgingsteam), de heer Bouhuis, de heer 

Morsch, de heer Schuitemaker (leden dragersgilde), de heer Zijdewind, de heer Spigt, de heer 

Schouten en de heer Kaag. 

 

1. Opening 
 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Een speciaal woord van 

welkom aan Pastor Suidgeest, verzorgsters, dragers en uitvaartleiders mevrouw Zuijderwijk 

en mevrouw Witjes.  

 

Op 17 november 2015 is de heer Stef van Oeffelen, beheerder van het uitvaartcentrum, 

overleden. De vergadering herdenkt hem op gepaste wijze. De voorzitter geeft aan dat 

mevrouw Carla van Oeffelen zijn werkzaamheden heeft overgenomen. Hij heet haar welkom 

in de vergadering. 

 

2015 is met 84 uitvaarten een bijzonder druk jaar geweest. Hierbij is veel werk verzet door 

allen bij de vereniging betrokken personen. 

 

De voorzitter neemt de afberichten door.  

 

 

2. Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 3 juni 

2016 
 

De heer Korver informeert wat een actuarieel rapport is. De voorzitter geeft aan dat de 

vereniging verplicht is om dit rapport eens per drie jaar op te laten stellen door een actuaris. In 

dit rapport wordt berekend of de reserves van de vereniging hoog genoeg zijn om de 

verplichting jegens de leden te kunnen voldoen. De verplichting komt voort uit een afspraak 

met het FKB (vakvereniging). 
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De heer Korver vraagt hoe er winst kan worden behaald door aanschaf van koelplaten. De 

voorzitter geeft aan dat de koelingen eerst voor een hoog bedrag werden gehuurd. Bij 

aanschaf van de koelplaten zijn deze binnen een jaar terugverdiend. 

 

De notulen worden ongewijzigd door de vergadering vastgesteld onder dankzegging aan de 

samenstelster. 

 

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 
 

- De heer Zijdewind heeft op 31 maart jl. aangegeven per direct te stoppen met 

zijn werkzaamheden. De communicatie tussen de dragers liep op dat moment 

niet goed. Inmiddels is dit na een gesprek met de dragers en de uitvaartleiders 

uitgesproken. 

De heer Zijdewind kiest voor een afscheid in stilte en is daarom niet aanwezig 

in deze vergadering. De voorzitter geeft aan dat er in september een 

bijeenkomst met de dragers is gepland. Hij is voornemens de heer Zijdewind 

hier ook voor uit te nodigen en dan alsnog afscheid van hem te nemen. 

 

De voorzitter heeft de heer Dirk Laan bereid gevonden toe te treden tot het 

dragersgilde. De voorzitter vraagt hem bij het overleg in september aanwezig te  

zijn. 

 

- Bij het verzorgingsteam zijn op verzoek van het team drie nieuwe dames 

gevoegd, mevrouw Linda Koomen, mevrouw Yvonne Jong en mevrouw Anita 

Bakker. Daarnaast zal binnenkort mevrouw Kirsten Verdonschot via het 

bestuur worden toegevoegd.  

 

Na afloop van de vergadering wordt er een datum geprikt voor een overleg. 

Nieuw bestuurslid mevrouw Koomen zal het contactpersoon worden voor de 

dames. Zij neemt hierbij het stokje over van mevrouw Anneke Karsten die 

vorig jaar is afgetreden als bestuurslid. 

 

- Er is een nieuwe geluidsinstallatie aanschaft voor op het kerkhof. Daarnaast is 

er een schaarwagen en een derde koelplaat aangeschaft.  

 

- Er is een schadegeval geweest met een koelplaat die op een zeil geplaatst was. 

Door een chemische reactie zijn er putjes in het zijl ontstaan. Dit kan worden 

voorkomen door bij het plaatsen viltjes te gebruiken. 

 

- De heer Schoon merkt op dat de microfoon niet op de standaard past. De heer 

Commandeur geeft aan dat het beste een geheel nieuw statief kan worden 

aangeschaft. Nu kost het veel moeite de microfoon omhoog en omlaag te 

zetten. De penningmeester neemt dit verder op. 

 

- De actuariële reserve zoals berekend in het actuarieel rapport zal vanaf de 

jaarrekening 2016 op de balans worden weergegeven. 

 

 

4. Verslag financiële commissie inzake de jaarrekening 2015 
 

De financiële commissie werd dit jaar gevormd door de heer Commandeur en de heer  

T. Hauwert.  
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De heer T. Hauwert heeft de boekhouding samen met de heer Commandeur bekeken. De heer 

T. Hauwert geeft aan dat het duidelijk was en goed uitgewerkt. Voor zover zij konden nagaan, 

klopt de boekhouding. 

 

De financiële commissie adviseert de ledenvergadering de jaarrekening goed te keuren. 

 

 

5. Vaststelling financiële jaarrekening 2015 
 

De voorzitter neemt het verslag door. 

 

Op het laatste blad staan het aantal uitvaarten met daarbij de verhouding leden/ niet-leden. De 

voorzitter geeft aan dat dit de basis is van het resultaat. Meer verzorgde leden, betekent 

minder winst. Bijzonder is dat de crematies in verhouding teruglopen, terwijl dit landelijk 

gezien anders is. De penningmeester geeft aan dat de katholieke begraafplaats goedkoper is 

dan de gemeentelijke/ algemene begraafplaats in overige plaatsen in Nederland. 

 

Het ledenaantal blijft goed op peil. Dit is te danken aan de inzet van de penningmeester. Zij is 

heel actief met bijvoorbeeld het volgen van de geboorteadvertenties en het aanschrijven van 

leden die 18 jaar zijn geworden. 

 

De heer Korver vraagt wat het recreatiefonds inhoud. De voorzitter geeft aan dat dit een 

reservering is voor een feestavond voor de vrijwilligers eens in de drie jaar. 

 

Op de winst- en verliesrekening is te zien dat er wederom een mooi resultaat is behaald. 

Weliswaar minder dan voorgaand jaar. De vereniging is een vereniging zonder winstbejag, 

maar het is wel nodig de reserves op peil te houden. Volgens het actuarieel rapport is er een 

tekort aan reserves van 24%. Mevrouw Schouten geeft aan dat de komende jaren de financiële 

baten sterk verminderd gaan worden vanwege de lage rente. Dat nu nog hoge rentes zijn 

ontvangen, is te danken aan de penningmeester. 

 

Verder is te zien dat de salariskosten zijn toegenomen. Dit komt doordat het aantal uitvaarten 

ook zijn toegenomen. 

 

Voor het overige wordt de jaarrekening ongewijzigd vastgesteld onder dankzegging aan de 

administrateur en penningmeester. De jaarrekening wordt ondertekend door het bestuur. 

 

 

6. Benoeming lid financiële commissie 2017 
 

De heer T. Hauwert is aftredend, de heer Commandeur is in 2017 nog commissielid. 

Mevrouw M. Jong is bereid om in 2017 de heer T. Hauwert op te volgen, waarvoor dank.  

De heer T. Hauwert wordt bedankt voor zijn inzet de afgelopen jaren. 

 

 

7. Vaststelling contributie 2017 
 

Gezien het goede resultaat over 2015 stelt het bestuur voor om de contributie volgend jaar niet 

te verhogen en te handhaven op het niveau van 2016, zijnde 15 euro met 2 euro korting bij 

automatische incasso. 

 

De vergadering gaat vervolgens akkoord met de voorgestelde bedragen. 

 

 



 4  

 

 

8. Vaststelling servicepakket 2017 

 

Het bestuur stelt voor het servicepakket niet aan te passen. Dit naar aanleiding van de uitslag 

van het actuariële rapport. 

 

Het servicepakket staat op de website. De kaarten met hierop het servicepakket zijn inmiddels 

achterhaald. Het bestuur is voornemens ter ere van het 100 jarig bestaan van de vereniging, 

nieuwe kaarten te laten drukken. Mevrouw Schouten geeft aan dat dit ook fijn is voor de 

mensen die niet over internet beschikken. 

 

De heer Korver complimenteert de vereniging met de keurige website. De voorzitter geeft aan 

dat de website regelmatig wordt bezocht. 

 

Verder gaat de vergadering akkoord met het voorstel om het servicepakket niet aan te passen. 

 

 

9. Bestuursverkiezing 
 

Aftredend en herkiesbaar zijn mevrouw A. Stavenuiter, mevrouw Doodeman, de heer  

K. Hauwert en mevrouw B. Burgman. 

 

Aangezien er geen tegenkandidaten zijn aangemeld, worden zij bij algemene stemmen en 

onder dankzegging herbenoemd voor een periode van 5 jaar. 

 

Voorstel tot nieuw bestuurslid is mevrouw A. Koomen. De voorzitter vraagt haar zich kort 

voor te stellen. Mevrouw Koomen zal nieuw contactpersoon van de verzorgingsdames 

worden. 

 

Aangezien er geen tegenkandidaten zijn aangemeld, wordt zij bij algemene stemmen en onder 

dankzegging benoemd voor een periode van 5 jaar. 

 

Mevrouw Meester vraagt of het wel mogelijk is, een bestuur met een even aantal personen. 

De voorzitter geeft aan dat bij gelijke stemmen, zijn stem niet meetelt. 

Het bestuur is nog op zoek naar een nieuw bestuurslid. De voorkeur gaat naar een persoon uit 

Onderdijk of Andijk, zodat alle kerkdorpen zijn vertegenwoordigd. 

 

 

10. 100 jarig bestaan van Uitvaartvereniging ‘St. Barbara’ 
 

Volgend jaar bestaat de vereniging 100 jaar. Het bestuur is bezig een invulling hiervoor te 

bedenken. In ieder geval wordt gedacht aan een feestavond. 

 

De heer Kees Kaag is bereid gevonden voor de Historische vereniging Wervershoof en Oud 

Zwaagdijk een artikel voor het jaarboek te schrijven. Hij heeft inmiddels de notulen vanaf de 

oprichting in zijn bezit. Hij is nog op zoek naar foto’s. Mevrouw Zuijderwijk geeft aan nog 

foto’s te hebben. 

 

Mevrouw Schouten geeft aan dat wellicht ook het NHD kan worden benaderd voor een 

artikel. De voorzitter geeft aan wanneer het stuk van de heer Kaag klaar is, dit gebruikt kan 

worden voor verdere promotie. 

 

Mevrouw Meester stelt voor een open dag te organiseren. De voorzitter geeft aan dat het 

bestuur gezien heeft bij de promobeurs in de Dars in Wervershoof, dat vele mensen de stand 

voorbij lopen. Er is weinig interesse. 
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Pastor Suidgeest geeft aan dat hij een boekje heeft ontvangen over de bijna dijkdoorbraak 

Andijk, wat dit jaar herdacht wordt. Hij geeft aan dat dit boekje geheel door de advertenties is 

bekostigd. Een uitgeverij verzorgt dit helemaal. De voorzitter wil graag het boekje inkijken. 

 

 

11. Rondvraag 
 

- Pastor Suidgeest wil zijn waardering uitspreken voor de samenwerking binnen 

de vereniging. Vele taken worden vervuld. Bij het contact met de families, 

verneemt hij veel dankbaarheid. Er ligt een goed draaiboek klaar waarbij alle 

grote en kleine dingen worden geregeld. Pastor geeft verder aan blij te zijn met 

de nieuwe versterker. Dank aan de zichtbare en onzichtbare mensen van de 

vereniging. 

- Mevrouw Meester vraagt of er een extra koffer bij kan komen. Bij het overleg 

met de verzorgingsdames zal dit worden opgepakt. 

- De heer Korver complimenteert de vereniging. Zij werken op de achtergrond, 

maar als het nodig is, zijn ze er. 

- Mevrouw Zuijderwijk geeft aan blij te zijn met de drie nieuwe 

verzorgingsdames en mevrouw Carla van Oeffelen. 

- De heer Schoon vraagt of de heer Dirk Laan pas vanaf september kan worden 

ingezet. De voorzitter geeft aan dit wanneer het nodig is en hij voorzien is van 

kleding, hij per direct kan worden ingezet. De heer Schoon geeft aan dat dit 

goed zou zijn. De penningmeester en mevrouw Doodeman zorgen voor 

kleding. 

- Mevrouw Schouten dankt het bestuur voor de samenwerking. Ook dank voor 

de vereniging namens de lectoren van de Avondwakegroep. De samenwerking 

gaat altijd goed. 

- De voorzitter dankt een ieder voor de felicitaties die hij voor zijn koninklijke 

onderscheiding mocht ontvangen. 

- De voorzitter geeft aan dat de vereniging voor de loonadministratie is 

overgestapt naar Loonbureau Westfriesland. Dit is het loonbureau van de zoon 

van de heer Mes. Het nieuwe loonbureau bevalt erg goed. 

 

 

12. Sluiting 
 

Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering om 21.10 uur. Hij dankt de aanwezigen voor 

hun inbreng en aanwezigheid.  

 

 

Aldus vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van 7 juni 2017 

 

 

 

 

De voorzitter,     De secretaris, 

 

 

 

 

 
 


