Jaarverslag 2013
Van R.K. begrafenis- en crematievereniging “In Paradisum” te Westwoud.
Na het bijzonder drukke jaar 2012, is in het jaar 2013 voor onze vereniging de rust weer
teruggekeerd op het niveau van de jaren 2010 en 2011.
Zoals ik vorig jaar in het jaarverslag kon melden, was 2012 met een aantal van 19
overledenen een zeer druk jaar. Het afgelopen jaar, waarbij slechts zes keer een beroep op
onze vereniging werd gedaan, was daarom een stuk rustiger, maar daarover later meer.
Bij onze vereniging is er achter de schermen echter weer voldoende gebeurd, dus helemaal
rustig kan 2013 ook weer niet genoemd worden.
De eerste bijeenkomst in het jaar 2013 voor onze vereniging was als traditioneel weer de
Algemene Ledenvergadering die op donderdag 31 januari 2013 werd gehouden in Café De
Lindeboom. Van tevoren bleek al dat uitwijken naar deze donderdagavond geen gelukkige
keuze was, omdat onze zustervereniging De Laatste Eer die avond ook haar jaarvergadering
hield. Hierdoor konden we helaas niet over en weer bij elkaars jaarvergadering aanwezig zijn,
buiten Marriet dan. Daarom is er dit jaar weer voor gekozen om terug te keren naar de
vrijdagavond.
Met een opkomst van 18 personen, waarvan er dan 7 het voltallige bestuur vormden, was er
net als in de voorgaande jaren geen hoge opkomst.
Het gaat echter niet om de kwantiteit, maar om de kwaliteit en als bestuur hebben we
naderhand zeker terug kunnen kijken op een goede vergadering, mede dankzij de opkomst
van enkele nabestaanden van overleden leden van onze vereniging.
Op 25 februari stond de eerste reguliere bestuursvergadering van het jaar op het programma.
Tijdens deze vergadering werd geconstateerd dat de nabestaanden van een in 2012 overledene
terecht een klacht bij ons ingediend hebben inzake de vervoerskosten van de overledene.
Deze kosten waren door uitvaartverzorging Wallize de Jonge aan ons in rekening gebracht en
één op één door ons aan de nabestaanden doorberekend.
Nadat een delegatie van onze vereniging vervolgens bij mevrouw De Jonge verhaal is gaan
halen, werd de factuur gehalveerd. Dit heeft ertoe geleid dat het vertrouwen in mevrouw De
Jonge behoorlijk was gedaald en dat opgeteld bij de toch al mindere ervaringen die we de
laatste tijd met mevrouw De Jonge hadden gehad, heeft het ons ertoe doen besluiten om de
samenwerking met haar op te zeggen en net als de streekverenigingen met Uitvaartverzorger
Dekker uit Heerhugowaard te gaan samenwerken. Hoewel deze nieuwe samenwerking dus
nog niet zo lang loopt, zijn onze eerste ervaringen positief.
Op 9 maart werd de jaarlijkse contactavond gehouden en deze vergadering was met een
opkomst van 25 personen als gewoonlijk weer beter bezocht dan de algemene
ledenvergadering.
Er waren dit keer geen jubilarissen te huldigen, maar wel kon die avond door de voorzitter
worden gemeld dat we inmiddels samen met De Laatste Eer beschikken over een rijdende
baar.
Vanwege de jaarlijkse lintjesregen eind april kon bij onze vereniging dit jaar ook de vlag uit.
Onze oud-voorzitter Ari Dekker was door ons, in samenwerking met kinderboerderij Skik uit
Hoogkarspel, voorgedragen voor een Koninklijke onderscheiding. Ari werd niet alleen
vanwege zijn verdiensten voor onze vereniging voorgedragen, maar ook omdat hij zich voor
verscheidene andere verenigingen en stichtingen heeft ingezet. Maar zijn grootste verdienste
was dat hij aan de wieg heeft gestaan van het wederopbouwproject van het eiland Sint

Maarten. Met name door deze laatste verdienste, had het hare Koninklijke Hoogheid,
Koningin Beatrix, behaagd om Ari te onderscheiden met de titel Ridder in de orde van
Oranje-Nassau. Voorwaar een prachtig resultaat en dat wij van In Paradisum hier trots op
zijn, moge duidelijk zijn.
De twee reguliere vergaderingen die respectievelijk op 18 juni en 24 september werden
gehouden, stonden in het teken van de overgang van de samenwerking met uitvaartverzorgster
Wallize de Jonge naar Dekker in Heerhugowaard, waarover ik eerder heb gemeld.
Daarnaast heeft de uitrol van onze nieuwe website verder handen en voeten gekregen en
hiervan zal onze voorzitter u straks nog meer vertellen.
Verder is er een nieuw actuarieel rapport opgemaakt door actuaris Vooys, waaruit is gebleken
dat wij door de contributieverhoging op de goede weg zijn en is de dekkingsgraad voor onze
vereniging gestegen van 49% tot 70%. We zijn er nog niet, maar het gaat financieel de goede
kant op en de aanbeveling van de actuaris om ons pakket bij te stellen, zullen wij nu nog niet,
maar wellicht wel in één der volgende jaren doorvoeren.
Ook kwam tijdens deze vergaderingen de samenwerking met Nuvema en zustervereniging De
Laatste Eer voor wat betreft het werven van nieuwe leden voor onze vereniging ter sprake.
Hierover valt vooralsnog verder nog niets concreets te melden, maar het lijkt ons voor de
hand liggen om hiervoor gebruik te maken van elkanders bestanden, maar zoals gezegd:
Dit wordt vervolgd.
Op de laatste vergadering van 2013 die gehouden werd op 10 december stond onze zoektocht
naar een nieuw mortuarium op de agenda. Door de verkoop en verbouwing van de pastorie, is
de dagkapel namelijk niet langer beschikbaar om in geval van nood te gebruiken als
mortuarium. Enkele opties die wij voor ogen hadden, bleken met name op het financiële en
praktische vlak
niet haalbaar en momenteel zijn we bezig om te kijken of we als uitwijkmogelijkheid het
mortuarium in de Pancratiuskerk in Oosterblokker kunnen gebruiken.
Qua ledenaantal was het verloop over 2013 oplopend: We begonnen met 842 leden.
Door de natuurlijke aanwas zijn we op 850 leden geëindigd, waarvan 714 betalende leden van
boven de 18 jaar en 136 gratis meeverzekerde leden van jonger dan 18.
Zoals eerder reeds gemeld, kan het jaar 2013 voor wat betreft het aantal keren dat er een
beroep op onze diensten werd gedaan, als rustig worden aangemerkt. Er is slechts in het geval
van 6 overledenen een beroep op onze vereniging gedaan. Hiervan zijn 3 personen
gecremeerd en zijn de overige 3 overledenen begraven. Dit past wel in het beeld van de
afgelopen jaren dat men steeds vaker besluit om te worden gecremeerd dan vroeger.
Naast deze zes personen is er nog een lid van onze vereniging overleden, maar de
nabestaanden hebben ten tijde van haar overlijden geen beroep op onze diensten gedaan.
Graag willen wij nu even stil staan bij deze zeven overledenen:
Op 22 april overleed mevrouw Van Kampen-de Boer op de leeftijd van 85 jaar.
Mevrouw Van Kampen woonde de laatste jaren in De Sweelinckhof in Wognum en dus niet
meer in ons eigen dorp. Desondanks is zij lid van onze vereniging gebleven. Op 26 april is zij
gecremeerd.
Op 6 mei is op 87-jarige leeftijd mevrouw Wilhelmina Bouwens-van Kampen overleden.
Ook mevrouw Bouwens was niet in Westwoud woonachtig, maar zij woonde in Amersfoort.
Hoewel mevrouw Bouwens geen lid was van onze vereniging, is door de nabestaanden toch

een beroep op onze diensten gedaan. Op 10 mei is mevrouw Bouwens door het gilde op ons
kerkhof, in haar oude woonplaats, begraven.
Op 11 mei overleed mevrouw Ans van Diepen-van Diepen op de leeftijd van 87 jaar.
Nadat haar man Arie, onze oud-voorloper, in 1990 reeds kwam te overlijden, kwam zij er
alleen voor te staan. Mevrouw Van Diepen werd, ondanks het feit dat zij er niet van hield op
de voorgrond te treden, een bekende persoon voor velen in ons dorp, niet in het minst
veroorzaakt door haar grote gezin. Op 15 mei is zij door haar kinderen met haar man Arie
herenigd.
Op 28 mei overleed na een kortstondig, maar heftig ziekbed, de heer Kees Schouten op de
leeftijd van 64 jaar. Kees was een graag geziene gast en ondanks het feit dat hij in de jaren 80
door een ernstig auto-ongeluk in een rolstoel belandde, behield hij zijn vrolijke aard.
Kees nam altijd tijd voor een praatje als je hem tegenkwam in zijn rolstoel. De laatste jaren
woonde hij met zijn Margret in Hoogkarspel, na jarenlang in de Martha Hoeve aan de Dr.
Nuijensstraat te hebben gewoond. Op 3 juni is Kees in Hoorn gecremeerd.
Op 9 september overleed mevrouw Tiny Ruijter-Appelman op 94 jarige leeftijd .
Hoewel mevrouw Ruijter al jaren in Heiloo woonachtig was, bleef zij lid van onze vereniging.
Echter is door de nabestaanden bij haar overlijden geen beroep op onze diensten gedaan,
buiten dan dat zij door ons gilde is begraven.
Mevrouw Ruijter, die vroeger met haar man Jan een boerderij dreef op de Binnenwijzend, is
met haar man herenigd op ons kerkhof in Westwoud.
Op 15 september overleed op de leeftijd van 69 jaar, de heer Jacques van Diepen.
Jacques was een bekende verschijning in het dorp. In de jaren 70 politiek bewogen en in de
loop der jaren heeft hij zich voor menig vereniging ingezet. Ook heeft iedereen kunnen
genieten van zijn mooie stem in de diverse koren waar hij lid van was. Indrukwekkend was
dan ook het voltallige Westfries mannenkoor dat tijdens de avondwake acte de présence gaf.
Jacques is op 18 september door ons gilde ten grave gedragen.
De laatste overledene van 2013 waarbij een beroep op onze diensten werd gedaan is Edith
Sijm. Edith is na een kort ziekbed op 21 december overleden op de veel te jonge leeftijd van
64 jaar. Zij zette zich de laatste jaren voor onze gemeenschap in als typiste voor De Schakel.
Bij Koninginnedagen was Edith ook altijd aanwezig om de kinderen van een mooi uiterlijk te
voorzien. Op 24 december is zij in Lelystad gecremeerd.
Tot zover deze lijst van overledenen en tot zover het verslag van de activiteiten en
gebeurtenissen waarmee wij in het afgelopen kalenderjaar te maken hebben gehad.
Kon ik over 2012 ook reeds melden dat het vrijwilligersbestand van onze vereniging geheel
ongewijzigd was gebleven, is dat in het jaar 2013 ook zo geweest. Alle 24 personen die één
of meerdere taken binnen onze vereniging verrichten, hebben zich bereid getoond om die
werkzaamheden op vrijwillige basis voort te zetten.
Met zijn allen zorgen wij ervoor dat elke begrafenis of crematie met respect wordt begeleidt,
zoals onze voorzitter ook onlangs in De Schakel liet optekenen.
Dit is waartoe ooit het gilde is opgericht en waaruit de vereniging is ontstaan en wat ons
betreft gaat de vereniging hier nog jaren mee door.
Dank voor uw aandacht.
Harry Kors, Secretaris, d.d. 31 januari 2014.

