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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 21 FEBRUARI 2017
Aanwezig: Cees Bakker, Bert en Coby de Bruin, Jan de Bruin, Arie Dekker, Joost en Hans Emmerik, Frits Kaaij,
Gerard en Truus Koersen, Freddy Ploeger, Theo en Nel en Leon en Marco Rood, Bart en Hennie Slooten, Leo de
Vet, Piet en Cocky en Sebastiaan en Marileen en SuzetteVries en Rietje van Luijn
Afwezig: Leen van Loosen, vertegenwoordiger van Nardus

1 – Vaststellen agenda
Er zijn geen nieuwe agendapunten.

2 - Opening voorzitter
Bart Slooten opent de vergadering om 20.07 uur en is blij met de externe leden (buiten de dragers) die voor de
jubilarissen komen. Hij memoreert dat naast een feestje er ook een herdenking zal zijn. Leen van Loosen uit Urk

heeft zich afgemeld, hij had die dag een uitvaart. Leen vertegenwoordigt onze vereniging bij
overkoepelend orgaan Nardus en woont graag onze jaarvergaderingen bij. Bart is op zijn beurt naar een
jaarvergadering in Urk geweest, hij trof helaas een kleine opkomst, slechts 60 leden. Daar kunnen wij
enkel van dromen. In Urk is maar liefst 98% van de inwoners lid. Ze hebben levendige vergaderingen in
een geweldig eigen gebouw met 4 opbaarruimten en een kerk. Niet te vergelijken met hoe het hier gaat.
Nardus is er omdat de regering geen zuilen meer wilde maar slechts één orgaan om mee te
onderhandelen. De naam Nardus komt van een plant die al vanaf ver voor Christus gebruikt wordt om
doden te balsemen.
3 – Mededelingen
Bart Slooten meldt dat er een vacature voor een bestuurslid is. We missen Jan Tybout, die graag iets
geheel anders wilde gaan doen met zijn vrije tijd. Hij kreeg steeds meer moeite met alle regeltjes van de
overheid, we vinden het nog steeds jammer dat Jan weg is. Gelukkig hebben we een goede financiële man
(Joost Emmerik) die samen met Freddy Ploeger voor de afhandeling van alles zorgt, maar iemand erbij
zou fijn zijn, zeker als die persoon goed ingewerkt kan doorschuiven naar een inhoudelijke
bestuursfunctie.
Leo de Vet vraagt zich af of er problemen zijn met stemmen? Bart Slooten antwoordt dat de statuten hier
in voorzien. Als er geen meerderheid is wordt het punt de volgende vergadering weer geagendeerd, als de
stemmen dan weer staken vervalt het voorstel.
Het bestuur wil graag de taken over meerdere mensen verdelen. Naast de jaarvergadering zijn er 4
vergaderingen van het bestuur. Vorig jaar zijn er 9 leden gestorven, bestuurslid zijn is dus echt geen
dagtaak. Daarom: wie kent iemand die geschikt is, geef het aan het bestuur door!
Joost Emmerik geeft uitleg over het actuarieel rapport, 1 x in de 3 jaar stelt de Actuaris een actuarieel
rapport op. Hij kijkt naar het ledenbestand, de verplichtingen en het eigen vermogen en ziet zo of wij in
staat zijn aan onze verplichtingen te voldoen. Als het benodigde vermogen niet reikt kunnen we de
contributie verhogen, iets dat zeker nu met de lage rente speelt, want we missen hierdoor veel inkomsten.
Het actuarieel rapport is ten tijde van de vergadering nog niet ontvangen en er is slechts 1 x per jaar een
ledenvergadering. Het bestuur heeft al mandaat om de contributie te verhogen met een inflatiecorrectie.
Daarom vraagt het bestuur de vergadering om nog een mandaat voor het verhogen van de contributie als
het actuarieel rapport uitwijst dat dit noodzakelijk is, op die manier hoeft er geen extra ledenvergadering
belegd te worden. De vergadering stemt hier mee in en verleent het bestuur mandaat.
Joost Emmerik deelt mee dat een eventuele verhoging van de contributie op de website gemeld zal
worden.
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De urnenmuur: leden hebben Freddy Ploeger gemeld dat de muur vies is, dat je er niets op kan hangen of
neerzetten. De gemeente hoort de muur te reinigen, Freddy checkt dit. Verder komt er een elektrische
poort voor rolstoelen.
4 - Verslag vorige ledenvergadering 2016
Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de notulist. Er zijn geen vragen.

5 - Jaarverslag secretaris en penningmeester 2016
Joost Emmerik heeft de verslagen gebundeld en ieder heeft het van te voren kunnen inzien. Het wordt
onder dankzegging goedgekeurd.
Joost licht e.e.a. toe. Er zijn in 2016 9 leden gestorven. Opvallend is dat de uitvaarten versoberen en dat
steeds meer leden niet via Duin de uitvaart regelen maar een financiële vergoeding achteraf willen. Als
een uitvaart via Duin loopt, geeft Duin korting en een deel van die korting is voor de vereniging. Als
leden enkel de pakketwaarde willen lijden wij verlies en dit gebeurt te vaak. Daar er ook vrijwel geen
rente meer wordt ontvangen op het kapitaal is actie nodig willen we niet failliet gaan. Daarom stelt het
bestuur voor de pakketwaarde te stellen op € 325 als de uitvaart via Duin gaat en op € 125 als het via een
ander gaat. Er komen geen vragen op het heldere verslag van Joost.
Bart Slooten vraagt de vergadering in te stemmen met deze twee soorten pakketwaarde.
Hans Emmerik vraagt of dit in de statuten geregeld is. Bart antwoordt dat dit in het huishoudelijk
reglement staat, de hoogte van het bedrag is niet vast gezet. Als de vergadering akkoord gaat moet er
ruchtbaarheid aan worden gegeven en moeten we Duin gaan promoten.
Het voorstel wordt door de vergadering aangenomen. Jan de Bruin merkt nog op dat we de leden een
brief met uitleg moeten sturen voor in de map, daar kan dan ook de eventuele verhoging van de
contributie in.
Joost Emmerik verteld dat de boeken zijn gecontroleerd door het bedrijf van Hans Emmerik: HEM
Administratiekantoor. Alles is in orde bevonden.
Wat betreft het verslag van de secretaris Freddy Ploeger: er zijn geen vragen en toelichting is niet nodig.
Hiermee is het verslag vastgesteld.
6 – Bestuursverkiezing
Joost Emmerik is aftredend en wordt voor de duur van 4 jaar herkozen. Dat we nog een bestuurslid
zoeken wordt nog even herhaald!
7 – Rondvraag
Er is niets voor de rondvraag
8 – Jubilarissen
Het is dubbel op een feestje, maar Bart Slooten roept drager Jan Turkstra in herinnering. Jan is ons vrij plotseling
ontvallen en de aanwezigen herdenken hem stilstaand.
Dan naar de jubilarissen. Bart Slooten steekt de hand in eigen boezem, het bestuur heeft er niet aan gedacht. Het is
ook lastig, omdat de vereniging is opgericht in een tijd dat niemand nog van een computer gehoord had, laat staan
van een smartphone. Freddy heeft alle boeken en verslagen van de vereniging doorgelopen om te ontdekken
wanneer een drager of een bestuurslid is begonnen. Dat was een aardige lijst. Het bestuur heeft in een vergadering
besloten de volgende jaren te hanteren:
12 ½ jaar / 25 jaar / 40 jaar en 50 jaar. Mocht iemand langer dan 50 jaar lid zijn dan gaat het telkens met 5 jaar
omhoog. Het zou wel heel toevallig zijn geweest als alle jubilarissen toevallig dit jaar een kroongetal hadden, dat is
niet zo. Hier de lijst:
Bert de Bruin, Gerard Koersen, Piet Vries en Rietje van Luijn hebben ruim de 12 ½ jaar overschreden, Bart Slooten
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al meer dan 25 jaar en Theo Rood maar liefst meer dan 40 jaar.

Jan de Bruin nam de microfoon over van Bart Slooten en feliciteerde hem met zijn ruim 25-jarig
jubbileum, zoals Bart Slooten dat 5 jaar geleden bij hem deed. Jan haalt herinneringen op aan de goede
oude tijd. In het begin was er niets, er werd geen administratie bijgehouden, geen verslagen geschreven,
niets. Bart en Jan hebben samen heel wat meegemaakt in de vereniging. Bart heeft een prachtig goed
doortimmerd huishoudelijk reglement gemaakt, heeft samen met Freddy de urnenmuur op onze
begraafplaats weten te krijgen, mede dankzij een uitzending op Radio Noord-Holland. Er waren
avonturen met de Noordhollandse bond en de overstap naar Nardus werd gemaakt. De samenwerking met
Duin is verbeterd, eerst was het Duin senior, nu zijn zoon, die wat soepeler, moderner en redelijker is. De
vereniging is geprofessionaliseerd in die 25 jaar dat Bart bestuurslid was. En als je professioneel werkt
moet je je kunnen verantwoorden. In de tijd van Lies Smit-Hart en Wim Jonker was het gemoedelijker.
Jan wenst het bestuur veel succes.
Bart was hierdoor nogal verrast, hij wilde gewoon zichzelf als laatste een cadeaubon geven maar daar was
een stokje voor gestoken.
Hierna worden mooie boeketten en cadeaubonnen uitgedeeld, En Bart: die gaf zijn bloemen aan Hennie,
want achter elke succesvolle man staat een sterke vrouw.
8 - Sluiting
Om 21.48 sluit de voorzitter de vergadering. waarna het feestelijke deel kon beginnen: lekker hapje en

drankje en kletsen met elkaar.
Verslag: uitgewerkt op maandag 22 mei 2017 door Rietje van Luijn
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