Jaarverslag 2010
Van R.K. begrafenis- en crematievereniging “In Paradisum” te Westwoud.
Het jaar 2010 is buiten het feit dat er nieuwe pakken voor de dragers zijn gekomen in alle
opzichten een zeer rustig jaar geweest en wat ons betreft mag dat nog jaren zo blijven.
Het rustige jaar tekende zich al af tijdens de Algemene Jaarvergadering die op 29 januari 2010
werd gehouden in de Lindeboom. Met een opkomst van slechts 20 personen, waarvan de
meesten dan nog een functie binnen de vereniging bekleden, was het een rustige vergadering.
Van de bijna 850 leden die onze vereniging rijk is was er dus maar een handjevol op de
jaarvergadering aanwezig. We zullen het er maar op houden dat de mensen het volste
vertrouwen in onze vereniging hebben. Tijdens de vergadering werd al wel het model van het
nieuwe pak voor onze dragers geshowd.
Ook tijdens de jaarlijkse contactavond was de opkomst laag te noemen. Ook hier was sprake
van een rustige vergadering waarbij het item of er na de vergadering zou worden geklaverjast
of geëzeld nog het meeste stof deed opwaaien. Uiteindelijk werd gekozen voor het
poldermodel. Beide activiteiten waren mogelijk.
Naast deze twee jaarlijkse bijeenkomsten is het bestuur nog vier keer in voltallige bezetting
bijeengekomen. Hierbij werd één van de belangrijke punten het zoeken van een vervanger
voor onze voorzitter Ari dekker, die na een bestuursperiode van 30 jaar aangaf met zijn
werkzaamheden voor onze vereniging te willen stoppen.
Vervanging bleek achteraf niet moeilijk te vinden, want door een verschuiving van de
activiteiten binnen het bestuur, wordt het mogelijk dat Maarten Appelman de handen vrij
krijgt om de voorzittershamer van Ari over te nemen. Eén van onze huidige dragers Martien
Koopman werd bereid gevonden om de ontstane vacature binnen het bestuur over te nemen.
Al is het natuurlijk aan de jaarvergadering of dit voorstel van het bestuur zal worden
bekrachtigd.
Een ander item dat op de bestuursagenda verscheen was het feit dat onze vereniging bezoek
kreeg van een afgevaardigde van het FKB daar volgens het laatst opgemaakte actuarieel
rapport de dekking van ons eigen vermogen behoorlijk te laag is ten aanzien van de door De
Nederlandsche Bank gewenste hoogte. We hebben inmiddels weliswaar wat meer vermogen
opgebouwd, maar dit is nog altijd behoorlijk te laag.
De penningmeester zal hier in zijn verhaal vast meer over vertellen.
Verder is er ook weer een afvaardiging van ons bestuur aanwezig geweest bij het overleg met
onze zusterverenigingen uit De Streek. Hieruit is maar weer gebleken dat wij het met onze
vrijwilligers het nog niet zo gek doen. En hoewel wij hierbij toch de vereniging van het kleine
dorpje Westwoud zijn met zijn eigen kleine problemen, steken we er ieder jaar weer wat van
op, al is het maar hoe wij het niet zouden willen.
Binnen het vrijwilligersbestand van onze vereniging is 2010 ook een uitzonderlijk rustig jaar
geweest: Niemand nam afscheid zodat er verder ook geen nieuwe mensen behoefden te
worden gezocht.
En ook qua ledenaantal was het verloop niet schokkend: We begonnen met 849 leden en door
het natuurlijke verloop zijn we op 850 leden geëindigd, waarvan 659 betalende leden van
boven de 18 jaar en 191 gratis meeverzekerde leden van jonger dan 18.

Ook voor wat betreft het aantal keren dat er een beroep op onze diensten werd gedaan,
kan het jaar 2010 als zeer rustig worden aangemerkt: Onze vereniging is in 2010
slechts 5 keer in actie gekomen. Hierbij is 4 maal een persoon op ons eigen kerkhof begraven
en 1 maal een lid van onze vereniging op het kerkhof in Hoogkarspel.
Graag willen wij nu even stil staan bij de 5 overledenen waarvoor wij in actie zijn gekomen.
Op 9 januari 2010 kwam mevrouw Carla Broers-Sinnige op de nog jonge leeftijd van 52 jaar
te overlijden. Met haar man Kees woonde zij aan het begin van de Binnenwijzend.
Carla, bij wie de slopende ziekte al enige jaren in haar lichaam sluimerend aanwezig was,
heeft gelukkig nog wel de bruiloft van één van haar dochters in Engeland mee mogen maken,
maar moest uiteindelijk de ongelijke strijd opgeven. Zij is door ons gilde begraven op ons
eigen kerkhof.
Op 9 april 2010 is de heer Jan de Vries overleden.
Jan woonde jarenlang met zijn vrouw Vera en hun 3 dochters vlak bij de spoorwegovergang
op de Dr. Wijtemalaan. Jan stond bekend als een man die je veel op de fiets tegen kwam en
die je daarbij altijd joviaal groette. Hij heeft zich onder meer jarenlang ingezet voor
handbalvereniging DTS ‘48 en was daarbij één van de stuwende krachten achter het clubblad
en bij de voorbereiding van de rommelmarkt. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het
erelidmaatschap voor deze vereniging. Jan is uiteindelijk op 75-jarige leeftijd als gevolg van
een valpartij met de fiets, overleden.
Op 2 juli 2010 is de heer Piet Neefjes op de respectabele leeftijd van 90 jaar overleden.
Hoewel de heer Neefjes al jaren in het centrum van Hoogkarspel woonde, eerst op de
Noordervoert en naderhand in het Noorderlandhuis, bleef hij als oud-Westwouder altijd lid
van onze vereniging. Op 7 juli is hij door onze collega’s uit Hoogkarspel op de gemeentelijke
begraafplaats in Hoogkarspel begraven en herenigd met zijn echtgenote.
Nadat haar zus Rie in 2009 kwam te overlijden, is op 13 oktober 2010 mevrouw Annie Baas
overleden. De dames Baas woonden jarenlang op de Dr. Wijtemalaan vlak bij de Lindeboom.
De laatste jaren, toen het met de gezondheid wat minder ging, verhuisden zij naar het
Noorderlandhuis waar zij nog enige jaren met elkaar hebben mogen wonen.
Uiteindelijk is mevrouw Baas op 16 oktober door ons gilde naar haar laatste rustplaats ten
grave gedragen.
De laatste overledene van 2010 waarbij een beroep werd gedaan op onze diensten was
mevrouw Truus Brandsen-Koopman. Ook zij woonde jarenlang op de Dr. Wijtemalaan. Eerst
met haar man Kees, die eveneens veel te vroeg is overleden, en dochter Ineke. Toen het met
haar gezondheid achteruit ging, is zij bij haar dochter en schoonzoon op de Streekweg gaan
wonen. Helaas heeft dat ook veel te kort mogen duren en is zij op 4 november 2010 op de
veel te jonge leeftijd van 62 jaar komen te overlijden. Het gilde heeft haar begraven op ons
kerkhof alwaar zij met haar man Kees is herenigd.

Tot zover het verslag van de activiteiten en gebeurtenissen waarmee wij in het afgelopen,
rustige kalenderjaar te maken hebben gehad.
Wat ons betreft mag het nog jaren zo rustig blijven.
Wij zullen rustig ons werk blijven doen. U kunt er gerust op zijn dat wanneer u ons nodig
heeft, wij ons werk in de toekomst met hetzelfde respect en dezelfde toewijding blijven
verrichten. Dit hebben we altijd al gedaan en zullen we blijven doen. Ons grote pluspunt
daarbij is dat wij dicht bij de mensen staan en bekend zijn met en voor onze leden.
Dank voor uw aandacht.

Harry Kors,
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