Jaarverslag Uitvaartvereniging Leek 2019 en 2020

Vanwege de COVID-pandemie en de daarbij behorende maatregelen is het in 2020
niet gelukt een Algemene Ledenvergadering te organiseren. Dit verslag bestrijkt dan
ook een periode van 2 jaren, te weten 2019 en 2020. Het verslag blikt deze keer niet
alleen terug op 2019 en 2020, maar vermeldt ook een aantal actuele
ontwikkelingen. Wij willen u deze als belanghebbende binnen onze vereniging niet
onthouden.
Voor het verslag overgaat op de inhoud willen we eerst stil staan bij het overlijden
van onze secretaris/penningmeester Gerard de Jong. Gerard heeft zich meer dan 25
jaar met hart en ziel ingezet voor de belangen van de uitvaartvereniging. Wij zijn
hem dan ook veel dank verschuldigd en verliezen in hem een zeer gedreven
bestuurslid.
Wij wensen Alie en de kinderen nogmaals veel sterkte met dit ondragelijke verlies.

Administratie
De vereniging telt per 1-1-2021 1781 leden. In 2019 zijn er 28 overlijdens gemeld en
26 in 2020.
Gemeente Westerkwartier
De gemeente Westerkwartier is voornemens een nieuw begraafplaatsenbeleid vast te
stellen. Als vereniging zijn we in 2020 aanwezig geweest bij een overleg tussen de
gemeente en diverse andere uitvaartverenigingen/belanghebbende partijen uit de
gemeente Westerkwartier.
Vanuit onze vereniging hebben we aandacht gevraagd voor het dreigende tekort aan
grafruimte op de begraafplaats Midwolde. In voorgaande jaren is hiervoor meerdere
malen aandacht gevraagd bij de voormalige gemeente Leek en heeft de secretaris
ook al eens ingesproken tijdens een openbare raadsvergadering.
In de, door de gemeente, opgestelde concept-beleidsnotitie is hierin dat dreigende
tekort ook opgenomen en de vraag of een mogelijke uitbreiding van de begraafplaats
onderzocht zou moeten worden.
Deze eventuele uitbreiding is niet alleen voor ons relevant, maar ook voor andere
partijen. De gemeente heeft een ieder in de gelegenheid gesteld om eventuele
bezwaren kenbaar te maken. En dat is ook gebeurd.
In een gesprek wat we met ambtenaren van de gemeente hadden blijkt dat de
gemeente niet voornemens is een uitbreiding van de begraafplaats toe te staan. De
ambtenaren gaven aan dat een gemeente wettelijk de plicht heeft om inwoners in de
gelegenheid te stellen te worden begraven in de eigen gemeente. Dat is een correcte
weergave. Echter, na de herindeling is de gemeente zo groot geworden dat het wat
ons betreft zo zou moeten zijn dat mensen de keuze hebben om dicht bij hun eigen
vertrouwde woonplaats begraven te kunnen worden.

Inmiddels zijn we eind mei uitgenodigd voor een gesprek met de verantwoordelijk
wethouder. Wij zullen u tijdens de volgende ALV wederom informeren over de stand
van zaken.
Tijdens het gesprek met de gemeente hebben we eveneens aandacht gevraagd voor
de tarieven die de gemeente Westerkwartier heeft vastgesteld. Voor ons als
“Leeksters” is er sprake van een daling van het tarief. Dat is gunstig, echter als de
tarieven worden vergeleken met omliggende gemeenten (met uitzondering van de
gemeente Groningen) geldt dat we veruit het hoogste tarief betalen.
De gemeentelijke tarieven kunt u vinden op de website van de gemeente, maar ook
op de website van de uitvaartvereniging.

Communicatie
De website (www.uitvaartverenigingleek.nl) van de vereniging is geheel vernieuwd.
Hiermee beschikken we over een eigentijdse, praktische en informatieve website.
Mocht u zaken missen op de website, laat het ons dan gerust weten.
Het correspondentieadres voor de uitvaartvereniging is eveneens veranderd. Per
post zijn we bereikbaar via: Postbus 111, 9351 AA Leek.
Het mailadres is ongewijzigd gebleven: info@uitvaartverenigingleek.nl .

Lidmaatschappen
De uitvaartvereniging Leek is lid van de Federatie voor Uitvaartverenigingen in de
provincie Groningen en van de brancheorganisatie Nardus.
Normaal gesproken worden de vergaderingen van de federatie door ons bezocht,
door Corona zijn er het afgelopen jaar geen vergaderingen georganiseerd.
Naast bovenstaande lidmaatschappen maken we als uitvaartvereniging ook deel uit
het van het bestuur van de aula in Leek. Het voorzitterschap van het bestuur van
de aula is bij ons neergelegd.

Bestuur
Begin 2020 zijn Kars Velting en Anita Nijnuis als aspirant-bestuurslid toegetreden.
Hun benoeming zou in de ALV van 2020 worden geagendeerd. Het bestuur heeft er
voor gekozen beide bestuursleden mee te laten draaien.
Wanneer u bezwaar heeft tegen benoeming van beide per 1-4-2020 dan wordt u
verzocht dat kenbaar te maken.

De bestuurstermijn van Fransien Greydanus liep in 2020 af. Zij heeft zich
herkiesbaar gesteld. Vanwege het niet doorgaan van de ALV zal deze herbenoeming
tijdens deze ALV bekrachtigd moeten worden.
Wanneer u bezwaar heeft tegen herbenoeming dan wordt u verzocht dat kenbaar te
maken.
De bestuurstermijn van Aafke Zuiderveld loopt af in 2021. Zij heeft zich niet
herkiesbaar gesteld. Wij danken Aafke voor haar inzet voor de vereniging de
afgelopen jaren.
Door het overlijden van Gerard en het aftreden van Aafke zijn er twee vacatures
binnen het bestuur.
In geval van geen bezwaar met betrekking tot benoeming van Kars en Anita zal de
bezetting van het bestuur er als volgt uit zien:
Kars Velting

beoogd voorzitter
beoogd voorzitter bestuur aula

(onbezoldigd)
(onbezoldigd)

Fransien Greydanus

beoogd penningmeester

(vrijwilligersvergoeding)

Vacature

secretaris

(vrijwilligersvergoeding)

Anita Nijnuis

bestuurslid

(onbezoldigd)

Vacature

bestuurslid

(onbezoldigd)

Wij streven naar een vijfkoppig bestuur. Zonder bestuur kan de vereniging niet
bestaan en kunnen we de leden niet dienen. Als leden moeten we dit met elkaar
doen. Heeft u belangstelling of kent u een lid die belangstelling zou kunnen hebben,
laat het ons dan alstublieft weten.
Uitvaartzorg
Het contract met Westera Uitvaartzorg is in 2019 en in 2020 stilzwijgend verlengd.
De pakketvergoeding is met ingang van 1-1-2021 verhoogd naar € 750,-. Wij
hechten er aan u er op te wijzen dat het recht op deze pakketvergoeding alleen dan
van toepassing is wanneer u het overlijden van lid bij Westera meldt. Zie hiervoor
ook de informatie op onze website.
Het komt voor dat nabestaanden kiezen voor een andere uitvaartverzorger. Dat
staat een ieder vrij om te doen, maar daarmee vervalt wel het recht op de
pakketvergoeding.

