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NOTULEN  van de  Algemene Ledenvergadering van Uitvaartvereniging “St. Barbara” gehouden op 

woensdag 7 juni 2017 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, mevrouw Stavenuiter, mevrouw Doodeman, 

mevrouw Koomen (bestuursleden). 

 

OVERIGE AANWEZIGEN: de heer en mevrouw Mes, de heer Haakman, mevrouw Carla van Oeffelen, 

mevrouw Zuijderwijk, mevrouw Witjes, mevrouw Schouten, de dames Botman, May, Zwan, Meester, 

de Haas en Verdonschot (leden verzorgingsteam) en de heren Schuitemaker, Grooteman, 

Commandeur, Schoon, Laan, Steltenpool, de Haan en Verlaat (leden dragersgilde). 

 

AFWEZIG met kennisgeving: de heer K. Hauwert (bestuurslid), Pastor Suidgeest, dames M. Jong, 

Y. Jong, Koomen, Stavenuiter en Bakker (leden verzorgingsteam), de heren Bouhuis, Morsch en  

T. Hauwert (leden dragersgilde), mevrouw Carla Basjes. 

 

 

1. Opening 

 

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

aan de verzorgsters, dragers en uitvaartleiders mevrouw Zuijderwijk en mevrouw Witjes. Het is de 

eerste jaarvergadering voor de nieuwe drager de heer Dirk Laan en verzorgingsdames Yvon Botman, 

Nathalie May en Eline de Haas. 

 

De vereniging bestaat dit jaar honderd jaar. Deze vergadering is dus zeer waarschijnlijk de 

honderdste vergadering. De vereniging heeft 4.000 leden en er zijn er maar enkele aanwezig. 

Waaronder de heer Mes, zelfs nu het met zijn gezondheid minder gaat.  

 

De voorzitter staat stil bij de feestavond ter ere van het honderd jarig bestaan van de vereniging, 

welke is georganiseerd voor de huidige vrijwilligers en partners. Deze avond was zeer geslaagd. 

 

De voorzitter geeft aan dat hij graag had stil willen staan bij het naderende afscheid van Pastor 

Suidgeest. Helaas kon Pastor door vakantievoorbereidingen vanavond niet aanwezig zijn. De 

voorzitter geeft aan dat dit nu zal plaats vinden bij zijn officiële afscheid op zondag 15 oktober 2017. 

 

De voorzitter neemt de afberichten door. Mevrouw Carla Basjes was enkele jaren aanwezig. Zij heeft 

nu aangegeven niet meer op de vergadering te komen, omdat ze niet meer invalt voor Barbara. Met 

mevrouw Zuijderwijk en mevrouw Witjes is de bezetting goed op orde en is het niet meer nodig. 

Maar in geval van nood, kan er altijd een beroep op haar gedaan worden. 

 

De gezondheid van de heer Nico Spigt, voormalig uitvaartleider en drager, gaat hard achteruit. 

Volgens de laatste berichten is hij opgenomen in het hospice. 
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2. Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 25 mei 2016 

 

Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen. 

 

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

samenstelster. 

 

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

 

Na de geslaagde feestavond hebben mevrouw Marry Jong en haar dochter mevrouw Yvonne Jong te 

kennen gegeven dat zij niet langer meer voor de verenging actief willen zijn. Dit door drukte met 

mantelzorg, het gezin en studie. De voorzitter had het afscheid in de vergadering graag willen 

bijzetten met bloemen en een dankwoord. Helaas zijn zij beiden vanavond afwezig vanwege de 

verjaardag van mevrouw Yvonne Jong. Inmiddels is besproken dat het verzorgingsteam een high tea 

aangeboden krijgt van de vereniging. Dit voor het afscheid van deze dames en kennismaking voor de 

drie nieuwe dames. 

 

 

4. Verslag financiële commissie inzake de jaarrekening 2016 

 

De financiële commissie werd dit jaar gevormd door de heer Commandeur en mevrouw M. Jong. 

 

De heer Commandeur heeft de boekhouding samen met mevrouw M. Jong bekeken. De heer 

Commandeur geeft aan dat de papieren dik voor elkaar zijn. Alles is in orde. 

 

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

 

 

5. Vaststelling financiële jaarrekening 2016 

 

De voorzitter neemt het verslag door. 

 

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

aantal uitvaarten is afgenomen van 84 naar 69. Maar 2015 was dan ook een uitzonderlijk jaar. Het 

resultaat volgt het aantal uitvaarten en is dus lager dan voorgaand jaar. 

 

Het ledenaantal gaat naar beneden. De penningmeester doet er alles aan om dit op peil te houden. 

 

Vanaf 2016 wordt de voorziening verenigingsverplichting opgenomen op de balans. Dit naar 

aanleiding van het actuariële rapport. Hierin is berekend wat de verplichting zou moeten zijn. Het 

actuariële rapport moet elke drie jaar worden opgesteld. Het ledenaantal en de waarde van het 

pakket worden meegenomen in de berekening van de voorziening. De komende jaren wordt het 

resultaat afgerond naar beneden op duizendtallen toegevoegd aan de reserve.  

 

De heer Haakman geeft aan dat het resultaat dat op de winst- en verliesrekening te zien is, sterk 

afwijkt van voorgaand jaar. De voorzitter geeft aan dat dit komt door de toevoeging aan de 

voorziening verenigingsverplichting. Voorgaande jaren werd het resultaat aan het 

verenigingsvermogen toegevoegd. 
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De heer Haakman wil verder nog weten waarom er geen accountantsrapport is opgesteld. Dit om 

fraude te voorkomen. Mevrouw Rina Schouten geeft aan dat de boekhouding een gesloten systeem 

kent. De penningmeester verricht de betalingen en zij boekt dit aan de hand van de facturen. Ook de 

heer Steltenpool geeft aan dat hij enkele jaren geleden de boekhouding heeft mogen controleren 

toen hij lid was van de financiële commissie. Hij geeft aan dat het niet mogelijk is voor de 

penningmeester en administratrice om te frauderen. Mevrouw Schouten nodigt de heer Haakman uit 

om voor komend jaar deel te nemen aan de financiële commissie. De voorzitter geeft nog aan dat 

een accountantsrapport veel geld zou kosten. 

 

De heer Dirk Laan valt op dat er veel geld bij de Rabobank staat. Wanneer de Rabobank failliet zou 

gaan, is er maar € 100.000 gegarandeerd. De voorzitter geeft aan dat dit een terechte opmerking is. 

Er was meer geld gespreid. Echter zijn er in 2016 drie banken samengevoegd onder één 

bankgarantie. Het is lastig banken te vinden die geld van verenigingen accepteren. Daarnaast worden 

er vaak kosten gerekend hiervoor. Deze staan niet in verhouding met de ontvangen rente. In de 

regiovergadering van het FKB is ook over dit onderwerp gesproken. Daar werd aangegeven dat ze 

niet verwachten dat een bank zoals de Rabobank zou omvallen. Het bestuur houdt dit als 

aandachtspunt. 

 

De rente van de spaarrekeningen is afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Deze zijn van € 15.740 

naar € 9.506 gegaan en zullen in de toekomst nog verder afnemen vanwege de huidige rente. De in 

het verleden afgesloten deposito’s zijn inmiddels allen afgelopen. 

 

De heer Haakman vraagt of de crematiekosten één op één worden doorbelast. De penningmeester 

geeft aan dat dit inderdaad zo is. 

 

De heer Mes vraagt of de bladzijden van de verkorte jaarrekening wellicht genummerd kunnen 

worden. Dit om het beter te kunnen volgen. De voorzitter geeft aan dat dit volgend jaar zal worden 

gedaan. 

 

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 2018 

 

De heer Commandeur is aftredend, mevrouw M. Jong is in 2017 nog commissielid. Echter heeft 

mevrouw M. Jong aangegeven dat ze volgend jaar geen lid meer wil zijn.  

 

De heer Commandeur en de heer Steltenpool zijn bereid volgend jaar de financiële commissie te 

vormen. 

 

De voorzitter dankt de heer Commandeur voor zijn extra jaar in de commissie en zijn inzet in 

afgelopen jaar. 

 

 

7. Vaststelling contributie 2018 

 

Gezien het resultaat over 2016 stelt het bestuur voor om de contributie volgend jaar niet te 

verhogen en te handhaven op het niveau van 2017, zijnde 15 euro met 2 euro korting bij 

automatische incasso.  

 

De vergadering gaat vervolgens akkoord met de voorgestelde bedragen. 
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De voorzitter licht toe dat het bestuur in het jaar van het honderd jarig bestaan geen 

contributieverhoging wil voorstellen. Echter voor volgend jaar is een verhoging zeer waarschijnlijk 

wel noodzakelijk. Dit vanwege afname van het aantal leden, de toename van de kosten, afname van 

de rentebaten en het tekort volgens het actuariële rapport. 

 

De heer Laan vraagt of de contributieverhoging volgend jaar een grote stap omhoog zou zijn. De 

voorzitter geeft aan dat het voor de penningmeester veel werk is om de incassobedragen te wijzigen. 

Dus de verhoging moet dan wel voor een aantal jaren voldoende zijn. Een jaarlijkse kleine verhoging 

is niet wenselijk. 

 

De heer Haakman vraagt na wat de verhouding automatische incasso en handmatige betaling is. De 

penningmeester geeft aan dat dit € 42.000 automatische incasso is om € 3.000 handmatig. De 

voorzitter geeft aan dat leden niet gedwongen kunnen worden via automatische incasso te betalen. 

De penningmeester geeft aan dat handmatige betalingen veel werk is, maar bij een automatische 

incasso er ook storneringen zijn die veel werk kosten. 

 

 

8. Vaststelling servicepakket 2018 

 

De voorzitter geeft aan dat er een nieuwe kaart met het huidige servicepakket in de maak is. Deze zal 

ter ere van het honderd jarig bestaan van de vereniging huis-aan-huis worden verspreid in het 

werkgebied. Toevoeging aan de oude kaart met het servicepakket is de korting op de koeling. Deze 

korting wordt reeds toegepast. 

 

De vergadering gaat akkoord met het voorstel om het huidige servicepakket niet aan te passen. 

 

 

9. Bestuursverkiezing 

 

Aftredend bestuurslid is mevrouw Doodeman. De voorzitter staat stil bij haar afscheid en dankt haar 

met bloemen en een uitnodiging voor een etentje met het bestuur. We zullen haar inbreng en kennis 

binnen het bestuur gaan missen. Mevrouw Doodeman heeft in totaal, over twee periodes, bijna 

dertig jaar een bestuursfunctie gehad. 

 

Met het aftreden van mevrouw Doodeman is er een vacature in het bestuur ontstaan. Het bestuur is 

op zoek naar een nieuw bestuurslid. 

 

De voorzitter neemt ook op passende wijze afscheid van drager de heer Schuitemaker. Hij bereikt in 

dit jaar de leeftijd van 75 jaar. Deze leeftijd is het verleden als grens vastgesteld. 

 

 

10. Open dag in verband met 100 jarig bestaan 

 

Het 100 jarig bestaan van de vereniging is in dit jaar reeds gevierd met een feestavond voor de 

vrijwilligers en een prachtig artikel in de Skriemer, geschreven door de heer Kees Kaag. 

 

In het komende jaarboek van historische vereniging Zwaagdijk zal het artikel uit de Skriemer in 

aangepaste versie worden opgenomen. Dit jaarboek komt november/ december 2017 uit. 

 

Naar aanleiding van een artikel in de krant over een open dag in de Streek, welke mede 

georganiseerd is door mevrouw Witjes, is het bestuur van gedachte veranderd over het houden van 

een open dag. Inmiddels is deze open dag vastgesteld op zaterdag 14 oktober van 13.00 uur tot 

17.00 uur. Het uitvaartcentrum is hierbij gevraagd als locatie en partner. Overige relaties zoals 

Vreeker, Dekker, Harder, Borbo, notarissen etc. moeten nog worden gevraagd. 
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De nieuwe servicekaart zal tezamen met een uitnodiging voor deze open dag huis-aan-huis worden 

verspreidt in het werkgebied. Waarschijnlijk zal er nog medewerking worden gevraagd van de 

verzorgingsdames en dragers. 

 

De voorzitter is zich ervan bewust dat de open dag een dag voor de afscheidsreceptie van pastor 

Suidgeest is. Hij is van mening dat dit elkaar niet bijt. 

 

Er komen verder geen suggesties uit de vergadering. 

 

 

11. Rondvraag 

 

- Mevrouw Schouten dankt het bestuur voor de samenwerking en dan met name de 

penningmeester. 

- Mevrouw Zuijderwijk bedankt bestuurslid mevrouw Doodeman en drager de heer 

Schuitemaker voor hun inzet de afgelopen jaren. Verder geeft ze aan blij te zijn met 

de drie nieuwe verzorgingsdames. 

- De heer Mes vraagt of de vereniging aandacht besteedt aan het afscheid van pastor 

Suidgeest. Hij vind het erg jammer dat hij weggaat. De voorzitter geeft aan hier 

uiteraard op gepaste wijze aandacht aan te besteden. 

- De heer Grooteman vraagt of een drager bij het bereiken van de 75 jarige leeftijd het 

jaar nog mag afmaken. Het bestuur geeft aan dat is afgesproken dat in het jaar dat 

de drager de 75 jarige leeftijd bereikt, hij in de ledenvergadering afscheid neemt. Het 

jaar wordt dus niet afgemaakt. 

- De heer Schuitemaker dankt het bestuur voor de attentie. Hij heeft een mooie tijd 

gehad. De laatste jaren werd dit wel minder, omdat er minder gebruik wordt 

gemaakt van dragers. Dan zie je elkaar minder vaak. Verder vraagt hij of hij de 

avondwake in Andijk mag blijven begeleiden. De voorzitter geeft aan dat wanneer de 

uitvaartleiders instemmen, het bestuur akkoord gaat. De heer Schuitemaker moet 

dan zelf aangeven wanneer hij hiermee wil stoppen. 

- De heer Commandeur dankt de dragers voor hun bereidwilligheid. Vooral de heer 

Schuitemaker was altijd beschikbaar en dit werkt erg prettig. 

- De heer de Haan vraagt of er een afscheidsborrel voor de heer Schuitemaker kan 

worden georganiseerd. De voorzitter geeft aan dat het bestuur hier nog op 

terugkomt. 

- Mevrouw Doodeman dankt iedereen van de vereniging. Zij geeft aan met de 

condoleance begeleiding in de kerk te willen stoppen. De heer Dirk Laan geeft aan 

haar niet te willen opvolgen. De uitvaartleiders zullen dit gaan regelen. 

 

 

12. Sluiting 

 

Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering om 21.06 uur. Hij dankt de aanwezigen voor hun 

inbreng en aanwezigheid.  

 

 

Aldus vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van 30 mei 2018. 

 

 

 

 

De voorzitter,     De secretaris, 

 

 

 


