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Onderwerp : Notulen van de Algemene Ledenvergadering op 3 mei 2017 
Tijd  : 20.00 uur 
Plaats  : Kerkelijk Centrum ‘de Oerdracht’  te Joure 
 

De vergadering begint met het uitreiken van het verslag van de algemene ledenvergadering 
van 12 april 2016, het financieel verslag van 2016 en de agenda voor deze vergadering.  

1. Opening 
De heer Waterlander, voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van 
harte welkom. Een speciaal welkom aan uitvaartleiders dames Hofstra, Spoelstra en 
Reen, de heer Kooijinga van Uitvaartassistentie Noord Nederland B.V. te Sneek en de 
heer van der Wal, accountant van  "van der Wal en Bergsma". Het bestuur van de 
Uitvaartvereniging: de heren Waterlander en Bergsma en de dames Agricola en 
Cuperus. De presentielijst telt 54 aanwezigen; de opkomst voor deze vergadering is 
goed.  

2. Herdenking overledenen 2016 
De heer Bergsma leest de namen van 49 overledenen voor, waarna een moment stilte in 
acht wordt genomen.  

3. Mededelingen 
Afmelding voor de vergadering is ontvangen mevrouw v.d. Meulen uit Zeist, familie 
Ykema uit Bolsward, mevrouw Hooghiemstra uit Joure, de heer Hazelhoff uit Snikzwaag 
en mevrouw Land uit Joure. De heer Waterlander vraagt of de aanwezigen de 
aanwezigheidslijst laten rouleren en adresgegevens zo volledig mogelijk in willen vullen 
en aankruisen als men het verslag wenst te ontvangen.  

 
4. Verslag algemene ledenvergadering van 12 april 2016 

 Pag. 2: Dhr. ten Hoeve merkt op dat er helaas geen verbetering/verandering heeft 
plaatsgevonden betreffende de rommelige situatie rond de urnenmuur op de 
begraafplaats. Dhr. Hoekstra, beheerder van de begraafplaatsen is niet aanwezig om 
er een reactie op te geven. Dhr. ten Hoeve zal contact met de gemeente opnemen. 

 Verder zijn er geen opmerkingen en daarmee wordt het verslag goedgekeurd en 
vastgesteld door de algemene ledenvergadering. 
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5. Financieel Jaarverslag over 2016 
Mevrouw Agricola neemt het financieel verslag door. Op verzoek hebben enkele leden 
een bedrag voor hun uitvaart gereserveerd dat op de rekening van de Uitvaartvereniging 
staat, waarvan nu eenmaal gebruik gemaakt is. Nu Fedus is opgeheven volgt binnenkort 
de financiële afwikkeling hiervan. Er komt een bedrag van € 2.500,00 terug, dat is helaas 
slechts een deel van het ingelegde bedrag. Verder zijn er geen bijzonderheden te melden 
en de heer Waterlander bedankt mevrouw Agricola voor haar bijdrage en uitleg.  

6. Verslag kascommissie over het boekjaar 2016 
De heer Hessels geeft aan dat de kascontrole akkoord bevonden is. Het is goed voor 
elkaar en de inkomsten en uitgaven zijn duidelijk uitgelegd. Dank aan mevrouw Agricola, 
de heer van der Wal en de kascommissie. Het financieel jaarverslag wordt goedgekeurd 
door de Algemene Ledenvergadering en daarbij wordt decharge verleend aan de 
penningmeester. 

7. Benoeming nieuw(e) kascommissielid/leden 
De heer Hessels maakt plaats voor een nieuw kascommissielid. Het bestuur vraagt aan de 
aanwezige leden of iemand het nieuwe kascommissielid wil worden. Mevrouw Willems-
Bergsma meldt zich aan voor de kascommissie. De leden stemmen in met haar 
benoeming. De heer ten Hoeve en mevrouw Willems-Bergsma vormen nu de 
kascommissie.  
 

8. Bestuursvoorstellen 
Vaststellen contributie/premie voor kalenderjaar 2018 is akkoord. De contributie voor 
2018 bedraagt voor een D-lid (via automatische incasso) € 10,00. 

 
9. Toekomst van Uitvaartvereniging Joure e.o. 

Dhr. Waterlander memoreert dat in 2012 het ledenkapitaal naar Florentis (nu Twenthe 
Uitvaartverzekering) is overgeheveld. Destijds is een coöperatieve samenwerking 
afgesproken. Door strengere wet- en regelgeving van AFM (Autoriteit Financiële 
Markten) kunnen er door Twenthe Uitvaartverzekering geen wijzigingen en mutaties 
aan de vereniging worden verstrekt, waardoor het ledenbestand niet meer up to date is 
en vervuild raakt. Verder was de vereniging lid van de Federatie Uitvaartverenigingen in 
Friesland, maar omdat het lidmaatschap hoge kosten met zich meebracht heeft het 
bestuur voorgesteld om onder bepaalde voorwaarden voor een lager bedrag toch lid te 
kunnen blijven. Dit was niet mogelijk en de Federatie heeft laten weten dat de 
vereniging geroyeerd was. De bestuursleden vinden dat zij steeds meer fungeren als een 
administratiekantoor waardoor de toegevoegde waarde voor een bestuursfunctie 
verdwenen is en het bestuur daarom aangeeft te willen stoppen. 

Dhr. Waterlander leest art. 3 uit de Statuten voor: “De vereniging heeft ten doel om - in 
hoofdzaak - op basis van vrijwilligheid, onderlinge solidariteit en nabuurschap en/of 
geïnspireerd vanuit een christelijke visie, onderlinge hulp te verlenen op het gebied van 
de uitvaart en een overledene op de meest waardige wijze, overeenkomstig zijn/haar 
wensen, naar zijn/haar laatste rustplaats te brengen en voorts al hetgeen met één en 
ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in 
de ruimste zin van het woord. De vereniging kan samenwerkingsverbanden met andere 
organisaties of ondernemingen aangaan zowel organisatorisch als financieel.” 
 



3 
 

 Het is in deze huidige tijd moeilijk om nieuwe vrijwilligers te vinden voor bestuurs-
functies omdat met name de functies van penningmeester en ledenadministratie 
dagelijks veel tijd en energie vergt. 

 Er heeft een gesprek plaatsgevonden over de mogelijkheid om als vereniging aan te 
sluiten bij Uitvaartvereniging Nannewied, die bestaat uit de uitvaartverenigingen van 
Oudehaske, Haskerhorne en Rottum. Het gesprek verliep zakelijk en er was weinig 
ruimte voor een andere inbreng. Er moet aan de uitgangspunten en voorwaarden van 
Uitvaartvereniging Nannewied worden voldaan. Bovendien hebben zij een andere 
kistenleverancier, en concluderen wij als bestuur dat zij een andere benadering 
hebben ten aanzien van het regelen en bekostigen van de uitvaart dan 
Uitvaartvereniging Joure e.o. 

 Verder heeft een gesprek plaatsgevonden met Uitvaartassistentie Noord Nederland 
BV, onze huidige leverancier van kisten en rouwvervoer. Met hen is een verdere 
samenwerking besproken om de ledenadministratie en de boekhouding van de 
vereniging te gaan verzorgen. Daarbij is tevens de optie besproken om de vereniging 
om te gaan vormen tot een stichting. Er zal dan geen sprake meer zijn van leden maar 
van aangeslotenen. Daarmee komt de jaarlijkse algemene ledenvergadering te 
vervallen en is er geen inspraak of stemrecht meer voor leden. Het bestuur krijgt 
meer een toezicht functie en heeft een controlerende taak betreffende de 
administratieve en financiële zaken. Het doel van de nieuwe stichting onderschrijft 
het doel van de vereniging; namelijk het verzorgen een goede uitvaart voor een 
eerlijke prijs. Ook met de stichting vorm blijft het huidige doel van de vereniging 
gewaarborgd. 

Na een aantal opmerkingen en reacties vanuit de ledenvergadering denken de 
aanwezige leden dat het omvormen van de vereniging naar een stichting de beste optie 
is en geven het bestuur fiat om deze vorm uit te werken.  Te zijner tijd zal het bestuur 
een voorstel aan de leden presenteren. 

10. Rondvraag 

 Er wordt gevraagd of het mogelijk is om aan te vechten dat er geen gegevens 
verstrekt worden door Uitvaartverzekering Twenthe. Hier heeft de accountant 
juridisch naar gekeken, maar dat is helaas niet het geval. Wel zal de accountant er 
juridisch naar kijken of het inbreuk op de privacy is. 

 Op de correspondentie van Uitvaartverzekering Twenthe wordt een meldnummer 
voor overlijden genoemd wat voor verwarring zorgt. De voorzitter meldt dat het 
meldnummer bij overlijden van Uitvaartvereniging Joure e.o. wat op de 
"Belangrijkbrief" staat moet worden gebruikt dat 24/7 bereikbaar is. In dit eerste 
contact wordt een uitvaartverzorger geregeld. 

 Er wordt opgemerkt dat de website van de vereniging niet meer up to date is. De 
voorzitter meldt dat het aan tijd ontbreekt om de website bij te werken, maar dat het 
wel belangrijk is. Er wordt voorgesteld er dan iemand voor te vragen die de website 
kan beheren. 
 

11. Sluiting 
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst, inbreng en discussie voor deze 
vergadering en wenst een ieder wel thuis. 


