Verslag algehele ledenvergadering Uitvaartvereniging Leek 19 mei 2021
Aanwezig: mevr. A. De Jong (lid) dhr. J. Zigterman (lid) mevr. J. Hummel (lid), dhr. M.
Westera (uitvaartverzorging Westera), dhr. T. Oldenhuis (uitvaartverzorger Westera),
mevr. A. Zuiderveld (bestuurslid), mevr. F. Greydanus (bestuurslid), mevr. A. Nijnuis
(aspirant bestuurslid) en dhr. K. Velting (aspirant bestuurlid).
1) Opening
Kars Velting opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Kars geeft aan dat het bijzonder is dat hij deze vergadering voorzit aangezien hij nog
aspirant bestuurslid is. Kars is in 2020 als aspirant bestuurslid toegetreden op de
ontstane vacature van voorzitter. Bij gebrek aan een voorzitter heeft Gerard de Jong
deze taak de afgelopen jaren op zich genomen. Vanwege het overlijden van
secretaris/penningmeester Gerard de Jong is er voor gekozen om Kars de vergadering
toch voor te laten zitten.
Jaap Zigterman, oud voorzitter van de vereniging is vanavond aanwezig, hij wordt
vanwege zijn jarenlange ervaring van harte uitgenodigd om toe te zien op een
ordentelijk en goed verloop van de vergadering.
In 2020 heeft geen vergadering plaats kunnen vinden vanwege de Covid-19-pandemie.
Deze avond wordt dan ook teruggeblikt op 2019 en 2020.
Voor verder wordt gegaan met de inhoudelijke kant van de vergadering wordt eerst stil
gestaan bij het overlijden van onze leden. In 2019 zijn 28 leden overleden en in 2020
zijn 26 leden overleden. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden.
Ter vergadering wordt een minuut stilte in acht genomen.
Vanavond is ook Gerard de Jong’s vrouw Alie in ons midden. Alie wordt van harte
welkom geheten, het bestuur is blij dat zij vanavond aanwezig is.
Kars richt een speciaal woord van dank aan Gerard en Alie. Hierin wordt uitgebreid stil
gestaan bij de wijze waarop Gerard zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging.
In de bijlage van dit verslag kunt u de hele tekst lezen.
2) Verslag ALV 2018
Het verslag van de ALV 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.
Tijdens de ALV is het jaarverslag van de secretaris over de jaren 2019 en 2020
voorgelezen. De meest opvallende zaken worden door de voorzitter uitgelicht. De
pakketvergoeding is verhoogd van 700 naar 750 euro (zie ook onder agendapunt 4) .
Daarnaast zijn we, net als andere belanghebbenden en andere uitvaartverenigingen,
uitgenodigd geweest voor een bijeenkomst van de gemeente over het nieuwe
begraafplaatsenbeleid. We hebben enorm bepleit om de begraafplaats Midwolde uit te
breiden. De kans op succes is echter gering. Eind mei vindt er nog een gesprek met de
wethouder plaats.
3) Financiele verslagen
Fransien presenteert de jaarverslagen van 2019 en 2020. Beide verslagen hebben
goedkeuring verkregen van de boekhouder.
Mevrouw Hummel vraagt waarom de UVL zoveel verschillende rouwkosten
administreert en waarom dat niet bij de uitvaartverzorger gebeurt. Er wordt uitgelegd dat
UVL opdrachtgever is van Westera en dat UVL de facturering naar de leden zelf
uitvoert.

Er wordt opgemerkt dat er sinds 2010 al een post in de activastaat “ overige
inventarisatie” ad 91 euro staat. Fransien zal nagaan bij het administratiekantoor wat
deze post precies inhoudt.
De aanwezige leden geven decharge aan de jaarverslagen en daarmee worden ze
definitief vastgesteld.
4) huishoudelijk reglement
Er worden een tweetal wijzigingen in het huishoudelijk reglement voorgesteld, te weten:
- het wijzigen van controle op de financien door een extern administratiekantoor in plaats
van door een kascommisie.
- het wijzigen van de hoogte van de pakketvergoeding van 700 naar 750 euro.
De aanwezige leden gaan akkoord met beide voorstellen en daarmee vastgesteld.
5) bestuurssamenstelling
Aafke heeft aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen. Zij wordt bedankt voor haar
inzet de afgelopen drie jaar en ontvangt bij wijze van dank een bos bloemen en een
cadeaubon.
Fransien heeft zich in 2020 herkiesbaar gesteld.
Kars en Anita zijn in 2020 toegetreden als aspirantlid toegetreden. Zij kunnen met
terugwerkende kracht per 2020 benoemd worden als de ALV instemt.
Het voorstel voor benoeming is als volgt:
Kars Velting m.i.v. 1-4-2020 voorzitter (onbezoldigd)
Fransien Greydanus m.i.v. 1-4-2020 penningmeester (vrijwilligersvergoeding)
Anita Nijnuis m.i.v. 1-4-2020 algemeen bestuurslid (onbezoldigd)
Vacature secretaris vrijwilligersvergoeding
Vacature alg. Bestuurslid onbezoldigd
De ALV stemt in met het voorstel en daarmee is het bekrachtigd.
De leden worden opgeroepen om toe te treden tot het bestuur of om te laten weten
wanneer zij iemand kennen die toe zou willen treden.
Kars is eveneens gevraagd het voorzitterschap van het aulabestuur op zich te nemen.
Nu hij benoemd is kan hij ook die rol op zich nemen.
6) mededelingen/rondvraag
- de brieven voor de incasso van de contributie liggen klaar voor verzending (27 mei);
- er is nog geen nieuw telefoonnummer voor de ULV, we beraden ons nog welk nummer
dat moet worden zo lang er geen secretaris is;
- dhr. Oldenhuis geeft aan dat de geluidsinstallatie in de aula slecht is;
- dhr. Westera dankt het bestuur voor het in hen gestelde vertrouwen;
- mevrouw Hummel heeft ter vergadering verteld hoe zij en haar gezin geprobeerd
hebben om de pakketvergoeding vergoed te krijgen terwijl ze de uitvaart niet door
Westera hebben laten verzorgen. Ze heeft aangegeven dat er aandacht zou moeten zijn
voor het feit dat veel leden niet weten wat de voorwaarden zijn om de pakketvergoeding

te krijgen en dat de tijden veranderen. Er is nu veel meer mogelijk qua regie in eigen
hand bij een uitvaart.
Het bestuur beaamt dit en geeft aan te handelen naar de gedragscode, dit laat onverlet
dat de communicatie over het wel/niet toekennen van pakketvergoeding verbetert kan
worden. Mevrouw Hummel heeft hier wel een aantal ideeën over, zij zal het bestuur
hierover mailen.
Kars dankt haar in ieder geval voor haar bijdrage.
Sluiting
Kars dankt de leden voor de aanwezigheid en de actieve inbreng tijdens de vergadering
en sluit daarmee de vergadering.

