
 

 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING woensdag 16 november 2022 

Uitvaartvereniging De Laatste Eer Oosterbierum & Klooster-Lidlum 

Aanwezig: het bestuur: Klaas Visser (voorzitter), Sybe Andringa (vice-voorzitter), 

Piet Tichelaar (penningmeester), Neeltsje Houtsma (algemeen lid), Anja Noordenbos (algemeen lid), 

Jetske Nouta (secretaris) en 20 (personeels)leden van de vereniging. 

Gast: Jeannette Reen (tweede bode)  

Afwezig met kennisgeving: Hein Dijkstra, Durk de Vries, Paddy Bergsma, Gerrit Jukema,  

Gerrit Pieter Deinum, Johannes Wolbers, Ferdinand Visser, Gerbrig Visser, Ruben Bergsma, 

Rintsje Visser en Piet de Vries 

------------------------------------ 

 

1. Welkom en mededelingen 

Om 20.00 uur opent voorzitter Klaas Visser de ledenvergadering en heet de aanwezigen welkom.  

In verband met corona is vorig jaar de ledenvergadering in het najaar gehouden en ook dit jaar hebben 

we deze gepland in het najaar. Klaas leest de namen voor van de leden die zich hebben afgemeld.  

2. Notulen algemene ledenvergadering 3 november 2021 

Vorig jaar had de ledenvergadering betrekking op twee jaar, zijn er veel onderwerpen behandeld én 

namen we afscheid van meerdere personeelsleden. De notulen zijn dan ook behoorlijk uitgebreid. 

Jetske leest de eerste helft van het verslag voor en Anja de tweede helft. Op een kleine correctie na, 

worden de notulen goedgekeurd. 

 

3. Herdenken overledenen 2021 

De voorzitter vraagt de aanwezigen op te staan om de overledenen te gedenken. Hij noemt de namen 

van de mensen die in 2021 zijn overleden en waaraan onze vereniging diensten heeft verleend:  

 

2021 

27 februari Seerp Jukema   82 jaar 

14 maart Bettie Politiek-Pitstra  83 jaar 

24 maart Beitske Kuiken-Kolthof 89 jaar 

23 juli  Hein Dijkstra   96 jaar 

11 augustus Anton van der Veen  67 jaar 

30 september Marinus Haarsma  65 jaar 

17 oktober Marijke Norder-Sieperda 85 jaar 

7 december Griet de Vries-de Poel  82 jaar 

9 december Appie Visser-Visser  82 jaar 

27 december Kasiah Edwards van Muijen 98 jaar 
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4.  Federatienieuws 

De voorzitter legt uit dat het bestuur ieder jaar wordt uitgenodigd voor diverse federatievergaderingen. 

Tijdens deze vergaderingen worden veel onderwerpen behandeld. Dit jaar werd onder andere 

gesproken over schaalvergroting. Veel verenigingen hebben het moeilijk vrijwilligers te vinden voor 

het bestuurswerk. Dit is zelfs reden geweest voor opheffing van enkele verenigingen. Als een 

vereniging het moeilijk heeft is de oproep vanuit het federatiebestuur in gesprek te gaan met de 

federatie en buurtverenigingen over een eventuele fusie zodat opheffing voorkomen kan worden. 

Gelukkig lukt het onze vereniging nog steeds personeels- en bestuursleden te vinden. 

De laatste jaren ligt clustersamenwerking in onze regio stil. Een paar jaar geleden is er een nieuw 

clusterbestuur gekomen waarna er geen vergaderingen meer werden georganiseerd. Sybe Wop geeft 

aan dat het jammer is dat dit niet goed loopt. Jetske legt uit dat vanuit de federatie jaarlijks, naast de 

voor- en najaarsvergadering, ook regiovergaderingen worden georganiseerd. Dit zijn vergaderingen 

waar bestuursleden uit de buurtverenigingen elkaar kunnen ontmoeten en waar actuele onderwerpen 

worden behandeld. De clustervergaderingen voelden voor het bestuur daarom soms als dubbel aan 

omdat daar dezelfde onderwerpen ter sprake kwamen. Ons bestuur gaat vooral graag af op de 

informatie vanuit de Friese federatie en Nardus, de landelijke belangenvereniging.  

 

5. Financiën en jaarverslag 

a. Jaarverslag 2021 

De secretaris maakt ieder jaar een jaarverslag en beschrijft daarin waar we in dat betreffende jaar mee 

bezig zijn geweest. Zo proberen we al een paar jaar de mailadressen van onze leden te verzamelen. 

Langzamerhand hebben we al veel mailadressen ontvangen en kunnen we onze leden ook via mail 

voorzien van informatie.   

Het jaar 2021 stond in het teken van de nieuwe kleding voor de dragers. Hier is veel tijd en energie in 

gestoken, met name door bestuurslid Neeltsje Houtsma. Net voor de coronapandemie waren al enkele 

proefpakken gepast waar we, door de uitbraak van corona, vervolgens niet mee verder konden. 

Nieuwe kleding is een behoorlijke financiële investering waar het bestuur zorgvuldig mee om wilde 

gaan.  Met subsidies van Fonds Nij Bethanië en Fonds Fryske Flinter hebben we inmiddels toch 

volledig nieuwe tenues inclusief hoeden en sjaals aangeschaft. Deze zijn in juni 2022 in gebruik 

genomen. Dat was ook het moment dat we de nieuwe dragers konden inzetten. Sybe Wop vertelt 

tevreden te zijn met de nieuwe kleding maar hij geeft aan dat de pakken in de winter mogelijk iets te 

koud zijn. De voorzitter legt uit dat de oude pakken juist in de zomer soms te warm waren en daar was 

weinig aan te doen. Bij koud weer kan met thermo onderkleding daarentegen wel iets worden gedaan 

om warm te blijven. We hopen dat we weer een tijd vooruit kunnen met de nieuwe kleding.   

b. Financieel jaarverslag 2021 

Met betrekking tot de exploitatie legt de penningmeester uit dat de kosten van de uitvaarten hoger 

liggen. Oorzaak hiervoor is het hogere aantal uitvaarten in 2021 ten opzichte van 2020.  

De contributie voor Nardus was lager in 2021 en deze wordt nog verder aangepast; dit merken we 

volgend jaar in de cijfers. De bestuurskosten liggen iets hoger, dit heeft onder andere te maken met 

extra vergaderingen, een attentie voor ons personeel en afscheidsattenties voor enkele personeelsleden. 

De post ‘diversen’ van € 250,00 betreft een bijdrage aan de kerk voor de mogelijkheid om vanuit de 

kerk te kunnen livestreamen. Hier heeft de uitvaartvereniging ook belang bij. De ontvangsten in 2021 

liggen hoger en de verhouding kosten en opbrengsten uitvaarten loopt ietwat scheef. Dit heeft er mee 

te maken dat er eind 2021 uitvaarten zijn geweest waarvoor de kosten wel zijn betaald, maar waarvan 

de facturen pas begin 2022 zijn verstuurd. De opbrengsten volgen in 2022. Hierdoor is een negatief 

saldo ontstaan.    
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In de activa zit bij ‘deposito’ een verschil van € 60.000,00. Om te voorkomen dat we negatieve rente 

moesten betalen is dit bedrag overgemaakt van een spaarrekening naar de depositorekening.  

Het eigen vermogen is iets gezakt door het negatieve saldo op de exploitatierekening zoals hiervoor is 

uitgelegd.  

In het ledenverloop is de laatste jaren een trend te zien van enkele uitschrijvingen. Het betreft leden 

die na herhaaldelijke aanmaningen de contributie niet betalen. Piet legt uit dat er altijd een paar 

herinneringen worden gestuurd. Eind van het jaar ontvangen deze mensen een laatste aanmaning 

waarin staat dat ze worden uitgeschreven als ze voor een bepaalde datum niet betalen. Als er daarna 

nog niet betaald wordt ontvangen deze leden in januari een brief met een bevestiging van uitschrijving.  

De voorzitter legt uit dat Piet de cijfers ieder jaar keurig verzorgt, maar mede vanwege nieuwe 

wetgeving over ‘goed bestuur’ is er voor gekozen een vier-ogen principe toe te passen. Anja is bereid 

gevonden mee te kijken met het financiële stuk. Dit heeft vooral te maken met kennisoverdracht en 

kwetsbaarheid bij uitval van de penningmeester.  

 

c. Verslag kascommissies en benoeming nieuwe kascommissie 

De kascommissie bestaande uit Petrus Houtsma en Reinder Nouta heeft de cijfers in het voorjaar 

nagekeken. Reinder heeft hier geen actieve meer herinnering aan (dit is iets waar onze premier Rutte 

ook wel een last van heeft). Hij kan zich wél herinneren dat hij zijn handtekening heeft gezet en dat 

Piet het, zoals gebruikelijk, goed voor elkaar had. Petrus sluit zich bij deze woorden aan. Volgend jaar 

bestaat de kascommissie uit: Reinder Nouta en Jappie de Groot. Hendrika van der Veen meldt zich aan 

als reserve.  

 

d. Vaststellen ledenkorting en contributie (voorstel: geen wijziging) 

Bij volledig lidmaatschap wordt bij overlijden € 1.000,00 uitgekeerd. Het bestuur stelt voor dit 

ongewijzigd te laten, net als het contributiebedrag van € 18,00 per jaar. Hiertegen is geen bezwaar.  

6. Bestuurssamenstelling, aftredend: Neeltsje Houtsma (herkiesbaar) en  

    Sybe Andringa (niet-herkiesbaar) 

Neeltsje Houtsma is zo’n 25 jaar bestuurslid en stelt zich opnieuw herkiesbaar. Sybe Andringa is niet 

herkiesbaar. Het bestuur heeft Jenny Hiemstra-Visser bereid gevonden zitting te nemen. Er zijn geen 

tegenkandidaten aangedragen. De voorzitter wijst Sybe Wop Houtsma en Daan de Vries aan als 

stembureau. Alle leden mogen twee namen op een stembriefje zetten. Neeltsje en Jenny worden met 

een overgrote meerderheid van stemmen verkozen. Klaas heet Jenny van harte welkom in het bestuur.  

De voorzitter vraagt Sybe Andringa naar voren te komen. Sybe is 10 jaar bestuurslid geweest, waarvan 

de laatste jaren als voorzitter. Helaas zijn er meer besturen die aan hem trekken, zoals de HZPC en It 

Mienskar bestuur. Klaas bedankt Sybe voor zijn bestuurswerk voor onze vereniging en wenst hem 

succes met zijn nieuwe taken. Hij reikt een bon uit, waarna Sybe een bosje bloemen ontvangt van 

Neeltsje. Er volgt een welverdiend applaus. Sybe laat weten dat hij het werk met plezier heeft gedaan. 

Hij geeft aan dat het een leuk bestuur is en dat er veel werk wordt verricht. Hij vertelt dat hij dit werk 

niet had kunnen doen zonder de medebestuursleden. Het voorzitterschap was hierdoor niet moeilijk. 

7. Afscheid personeel (Gerrit Jukema, Renee Kuiken (dragers) en Paddy Bergsma (verzorger) 

Het is al een paar keer genoemd: er zijn veel wijzigingen geweest in het personeelsbestand. Ook 

vanavond nemen we afscheid van een paar personeelsleden, die er helaas niet bij zijn.  

Gerrit Jukema is een ondernemer die zijn eigen tijd kan indelen en daardoor makkelijk kon inspringen 

bij een uitvaart. Helaas stopt hij met zijn werk als drager, hiervoor heeft hij zijn eigen overwegingen. 

Toen er nieuwe kleding aangeschaft werd liet hij weten dat er voor hem geen nieuw pak besteld 
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hoefde te worden. Renee Kuiken verblijft vaker op Ameland dan op het vaste land en is daarmee lastig 

in te plannen voor een uitvaart. Ook voor hem gold dat het om die reden niet handig was te investeren 

in nieuwe kleding. Jammer, want ook hij is een jongeman wiens hulp we goed konden gebruiken.  

Paddy heeft zich in verband met een vakantie afgemeld. Paddy is vorig jaar al gestopt als drager na 

ruim 40 jaar dienst. Per 1 januari 2023 legt hij ook zijn werk als verzorger neer. Hij heeft zijn sporen 

voor de vereniging meer dan verdiend. Voor alle drie de mannen een hartelijk dankwoord. Er wordt 

voor gezorgd dat zij de attentie en bloemen thuisbezorgd krijgen.   

 

8. Aanstelling nieuw personeel: Jan Jukema, Hein Dijkstra en Durk Visser (dragers) 

Na de ledenvergadering van vorig jaar hebben we gelukkig nog drie nieuwe dragers gevonden. En ook 

al zijn deze personen niet aanwezig, we heten hen van harte welkom als personeelslid en zijn blij dat 

we hen mogen inzetten als drager.  

 

Nieuw is ook onze tweede bode, Jeannette Reen. De voorzitter biedt zijn excuses aan voor het feit dat 

hij haar aan het begin van de avond niet welkom heeft geheten. Zij is vandaag aanwezig en stelt 

zichzelf voor aan de leden. Jeannette is 13 jaar geleden begonnen als uitvaartbegeleider. Ze legt uit dat 

haar moeder op 50 jarige leeftijd is overleden en dat het de eerste keer was dat zij een overledene in 

een kist zag. Haar dochter was toen 6 jaar en vroeg of beppe geen koude voeten had. De bode ging 

daar heel mooi mee om. Toen in 2009 haar vader stierf hadden ze dezelfde bode en opnieuw was 

Jeannette geraakt door het werk van de bode. Ze heeft daarna een jaar meegelopen in het uitvaartwerk 

en merkte dat dit goed bij haar past; voor haar voelt het als een roeping. Jeannette werkte eerst als 

bode naast haar werk bij het interieurbedrijf, dat ze samen met haar man runt. Inmiddels is dit 

uitgelopen tot steeds meer uitvaarten. Ze werkt voor Menaldum, Tzum, Easterlittens, Sneek, 

Waaksens, Joure en Workum, en heeft daarmee een groot werkveld. ‘Iedere keer is het fascinerend en 

bijzonder om dit werk te kunnen doen in de laatste fase van een mensenleven’, aldus Jeannette.  

In coronatijd vond ze het een uitdaging om vooral te kijken naar de mogelijkheden en niet naar de 

beperkingen. Gemiddeld heeft Jeannette circa 90 uitvaarten per jaar. Er volgt een hartelijk applaus. 

We zijn blij met de nieuwe tweede bode.  

 

9. Rondvraag en sluiting officiële deel vergadering 

Petrus Houtsma vraagt wie de verzorgers zijn van onze vereniging. Dit zijn Rinske Wolbers, Neeltsje 

Houtsma en Gerbrig Visser. Daarnaast kan de bode ook afleggen.   

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit hierna het officiële deel van de vergadering, waarna er 

gelegenheid is om na te praten. Zoals altijd worden we door Ype voorzien van een drankje en snackje.  

 

Klaas Visser,             Jetske Nouta,       

Voorzitter            Secretaris 


