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Uitvaartvereniging De Laatste Eer Koedijk

VERSLAG DRAGERSVERGADERING 24 FEBRUARI 2016
Aanwezig: Cees Bakker, Bert de Bruin, Jan de Bruin, Arie Dekker, Joost Emmerik, Gerard Koersen,
Freddy Ploeger, Theo Rood (tot 20.30 uur), Bart Slooten, Jan Tybout, Leo de Vet, Piet Vries, Rietje van
Luijn en Leen van Loosen van Nardus
Afwezig: Jan Turkstra wegens ziekte en Tim Duin en Nuvema hebben afbericht

1 – Opening voorzitter
Bart Slooten opent om 19.32 uur de vergadering en heet iedereen welkom. Bart memoreert dat Leen van
Loosen voorzitter van Nardus is geworden en is daar blij mee. Hij vertelt dat de heer Van Loosen een
lezing gaat houden over de verhouding tussen vrijwilligersorganisaties als de onze en de professionele
organisaties. Volgens traditie is er koffie en gebak.

2 – Mededelingen
Er zijn geen mededelingen. Bart wil wel memoreren dat de Laatste Eer nu toch een heel andere
organisatie is dan 30 jaar geleden. We moeten kijken hoe de toekomst er uit gaat zien. Bart was
op bezoek in Urk en was verbaasd hoe bloeiend daar de organisatie was. Leen van Loosen
memoreert dat het de enige organisatie in Urk is en dat ze een eigen rouwcentrum hebben. Dan
liggen de zaken al snel anders.
3 - Verslag dragersvergadering 2015
De uitloop is nog steeds niet goed vermeld. De juiste uitloop is het huis van Oudejans aan de Kanaaldijk
182 en Maalderij de Gouden Engel. De tijd van aanvang is 19.30 uur en de naam van de heer Van
Loosen is verkeerd gespeld. Na deze wijzigen wordt het verslag vastgesteld met dank aan de notulist. Er
zijn geen vragen.

4 – Vragen van dragers: Jan Tybout
Jan Tybout merkt op dat er steeds minder vraag naar dragers is. Het afgelopen jaar is er slechts
2 x vraag naar dragers geweest. Duin heeft vaak mensen te kort en onze dragers reageren altijd
positief op een verzoek van hem. Duin werkt ook met oudere dragers. Bart merkt op dat thuis
opbaren en dragen door de familie steeds meer voorkomt.
Theo Rood vraagt of Jan Tybout wil regelen wie de dragers vervoert, dat wordt toegezegd.
Jan merkt op dat het bestuur graag nieuwe dragers wil werven, kandidaat is Frits Kaaij,
levenspartner van Rietje van Luijn. De aanwezige dragers hebben hier geen bezwaar tegen.
6 – Rondvraag
Bert de Bruin bedankt voor de door hem ontvangen bloemen t.g.v. ???????????????
Bart wil kwijt dat hij de harde kern van de dragers zeer erkentelijk is. Ze dragen hoewel
sommige al op gevorderde leeftijd zijn. Leeftijd maakt niets uit, toch is er behoefte aan
uitbreiding om een reserve te hebben. Hij bedankt de aanwezige dragers. Wie iemand kent die
geschikt is, draag hem voor aan het bestuur.
8 - Sluiting
Om 19.50 uur sluit de voorzitter de dragersvergadering en bedankt iedereen voor de
aanwezigheid.
Jan de Bruin stelt voor in het vervolg de ledenvergadering om 20.00 uur te laten beginnen. Een
half uur blijkt steeds weer voldoende voor de dragers. Dit voorstel wordt aangenomen.
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