Notulen Algemene Ledenvergadering dinsdag 22 april 2008 in het Dorpshuis
Aanwezig: 21 personen: Bestuursleden, oud-bestuursleden, medewerkers en enkele leden.
Afwezig met bericht: mw J Neefjes, mw A. Menkveld, dhr J. Prins, mw C. Roozendaal , dhr M Weel,
mw R Tensen, mw D Verver, dhr J Mantel, dhr F Pannekeet en dhr R Bouhuis.

1. Opening
Voorzitter P de Vries opent de vergadering om 20.03 en heet iedereen hartelijk welkom.
Het blijft jammer dat maar zo weinig leden deze jaarvergadering bezoeken.
In zijn openingswoord benadrukt de voorzitter dat de hele uitvaartwereld volop in beweging
is, ook wij doen mee. Er is een gesprek geweest met de uitvaart vereniging Barbara uit
Wervershoof.
2. Notulen Algemene Ledenvergadering woensdag 25 april 2007
Voorgelezen door dhr W Ridder.
-Verbetering bij de rondvraag van mw C Basjes: men heeft recht op de volledige ledenkorting
als men lid is vanaf het 18e jaar
-de bloemen komen nu van de bloemist in Andijk, er is een ‘proefperiode’
-de grond achter het uitvaartcentrum mag worden gebruikt (de gemeente wil het niet
verkopen), er wordt nog gekeken of het hekwerk aan de achterkant kan worden verplaatst.
3. Jaarverslag 2007
Voorgelezen door R Harlaar.
Enkele belangrijke punten:
-de vereniging heeft nu een eigen website (adres opnemen in het briefhoofd, bij het logo)
-het uitvaartcentrum wordt binnen opgeknapt
-er heeft een fusie plaatsgevonden van NVU en LSUW tot NARDUS
-alle post voor de vereniging gaat via de bus aan de Ibislaan
-11 bestuursvergaderingen, sommige met, andere zonder werkoverleg
-bij de uitvaarten zijn steeds vaker buitenlanders betrokken, de belangrijkste overeenkomst is in
het Pools vertaald.
4. Financieel verslag
Dhr N Vriend geeft een toelichting over de cijfers. Het was een rustig jaar met een positief
resultaat, dit resultaat wordt toegevoegd aan de premiereserve.
5. Verslag kascommissie/verkiezing kascommissie
De kascontrole is verricht door de heren Boschma en Butterman , zij bevonden alles perfect in
orde. Voor 2008 hebben de heren Butterman en de Vries zich beschikbaar gesteld de boeken te
controleren.
6. Mededelingen
-Er wordt gewerkt aan een folder om dit jaar weer een ledenwerfactie te houden

-Nu de gemeenten weer praten over fusie hebben wij het bestuur van Barbara uit Wervershoof
uitgenodigd om ook eens te praten over samenwerking. Dit overleg is in een prettige atmosfeer
verlopen . Er is gesproken over het eventueel samen aanschaffen van kleding en andere zaken.
7. Vaststelling contributie
De contributie voorstellen werden aangenomen:
Lid boven 18 jaar
wordt € 11.00
Jeugdlid
wordt € 5.00
Steunlid
wordt € 5.00
Ledenkorting
wordt € 500.00
Opslag voor niet-leden
wordt € 200.00
8. Bestuursverkiezing
Om het bestuur weer op een oneven aantal van 9 leden te krijgen heeft het bestuur mw
Hulzebos voorgedragen als nieuw bestuurslid. Omdat er geen tegenkandidaten waren werd ze
opgenomen in het bestuur.
9. Verslag Deposito
Er werd verslag gedaan door dhr C de Vries. Het aantal mensen met een bedrag in deposito is
gelijk gebleven (18). We gaan wel meer aandacht geven aan de mogelijkheid om geld in deposito
te reserveren. Via de website, de folders en de Andijker.
10. Rondvraag
Hoewel er geen vragen schriftelijk waren ingediend, was de voorzitter zo verdraagzaam om toch
een rondvraag toe te staan.
Dhr M de Vries vraagt hoe het gaat met dhr Adelaar. Bestuursleden zijn op bezoek geweest en
toen ging het redelijk. Maar het lijkt erop dat hij na operaties niet meer als drager kan en wil
werken. Bestuursleden zullen hem nogmaals bezoeken.
Dhr K Doef heeft een opmerking over het handelen van de dragers bij een uitvaart. Dit betreft
vooral het omgaan met de kar. Bij een bespreking met uitvaartleider en dragers komen we
hierop terug.
Mw A.Meester heeft een opmerking over de kleding van de uitvaart leider, ook hierop komen
we in het werkoverleg terug.
Mw Butterman geeft aan dat bij een uitvaart de karren met grond zorgen voor een vervelend
beeld. Bij de discussie bleek dat ook alternatieven moeilijk te vinden zijn. Wel was men het
erover eens dat de paden beter begaanbaar gemaakt zouden kunnen worden, vooral op de
Oosterbegraafplaats.
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering om 21.13.
Daarna is er nog een hapje en een drankje.
P.S. Natuurlijk mag ook niet onvermeld blijven dat bij er de koffie een Petitfours werd geserveerd
met het logo van De Laatste Eer.
Notulist: Hans Frek

