NOTULEN

van de jaarvergadering van begrafenisvereniging In Paradisum, welke op vrijdag 30 januari 2015 gehouden wordt
in de achterzaal van café De Lindeboom. De vergadering wordt bijgewoond door 29 personen. Afbericht voor deze
vergadering is ontvangen van 12 personen.
•

Voorzitter Maarten Appelman opent om 20.05 uur de 88e jaarvergadering en heet de aanwezigen welkom.
Het doet de voorzitter deugt dat er vanavond een grote opkomst is. Mogelijk is dit aantal positief beïnvloedt
doordat we aan het eind van de vergadering notaris Van der Tuin hebben uitgenodigd om een en ander te
vertellen over testamenten.
Een speciaal woord van welkom spreekt Maarten uit aan de avondwakegroep die in de personen van Ellen
Aker en Ted van Diepen is vertegenwoordigd. Ook erelid Ari Dekker en de afvaardiging van zustervereniging
De Laatste Eer in de personen van Sipke de Vries en Petra Oud worden door de voorzitter persoonlijk welkom
geheten.
Maarten meldt dat er voor vanavond afbericht is ontvangen van 12 leden en hij somt de namen op.
Ook doet Maarten melding van het feit dat er van ca. 820 personen geen afbericht is ontvangen.
Maarten vertel de vergadering dat hij verder de opening vrij kort wil houden, mede doordat hij vanwege de
komst van de notaris op tijd klaar wil zijn en omdat hij de secretaris niet het gras voor de voeten weg wil
maaien.
Maarten meldt dat het voor wat betreft het aantal overledenen een rustig jaar is geweest, want er zijn slechts 5
leden komen te overlijden. Maarten noemt deze 5 overledenen bij naam en staat nog extra stil bij het overlijden
van Rinus Steneker vanwege het feit dat dat op ons als vereniging een behoorlijke impact heeft gehad. Rinus
was zoals wellicht bekend de echtgenoot van onze uitvaartbegeleidster Marriëtte en daarnaast ook vriend en
compagnon van onze verzorger Bertus. Het overlijden kwam zodoende wel heel dicht bij.
Maarten beëindigt de opening van de vergadering met een verzoek om een moment stilte ter nagedachtenis van
deze 5 overleden leden.

•

Vervolgens worden door secretaris Harry Kors de notulen van de jaarvergadering van 31 januari 2014
voorgelezen en Harry meldt vooraf dat de tekst van deze notulen inmiddels ook op onze website staan, zodat
sommigen deze misschien al hebben kunnen doornemen en anders kan men deze achteraf in alle rust nog eens
nalezen. Op deze notulen zijn verder geen op- of aanmerkingen, zodat deze kunnen worden goedgekeurd en
worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

•

Penningmeester Gerald Koeman licht hierna het financieel verslag over het jaar 2014 toe.
Ook voor Gerald is het een rustig jaar geweest en dat blijkt, want zowel de kosten als de opbrengsten liggen
behoorlijk lager dan het jaar ervoor. Wel is er net als in 2013 weer een mooi resultaat behaald. Dit jaar komt uit
op een winst van € 3400,-. Dit is weliswaar wat minder dan in 2013, maar dat komt doordat er in 2014 nog wat
kosten zijn gekomen die betrekking hadden op 2013, omdat Gerald deze wat lager had ingeschat in 2013.
Het resultaat zorgt er wel voor dat het vermogen van de vereniging weer wat verder is toegenomen en uitkomt
op € 55.000,-. Dit is een goede ontwikkeling voor het geval van calamiteiten, maar is nog niet op het niveau als
waar we volgens de actuaris zouden moeten staan. Gerald dankt bij zijn toelichting bij voorbaat reeds de
kascommissie voor hun controle op zijn werkzaamheden en vraagt de vergadering of er nog vragen zijn.
Die blijken er niet te zijn, zodat het woord is aan de kascommissie.

•

Maarten vraagt hierop aan de kascontrolecommissie die dit jaar gevormd werd door Sjaak Schipper en Jos
Kraakman wat hun bevindingen zijn.
Sjaak meldt dat zij onlangs naar de nieuwe woning van Gerald in Hoogkarspel zijn gegaan om daar de boeken
door te nemen. Gerald had reeds een en ander op papier gezet, maar daarbij een zodanig klein lettertje gebruikt
dat het voor de kascommissie moeilijk te lezen was. Jos had er een bril bij nodig en Gerald zal de volgende
keer voor een grotere letter zorgen. De kascommissie meldt dat het er allemaal keurig uit zag en moedigt
Gerald aan om hier nog jaren zo mee door te gaan.
Maarten bedankt de kascommissie en Gerald voor hun werk en verzoekt de vergadering om hen te belonen met
een applaus.

•

De kascontrolecommissie verleent hiermee décharge aan de penningmeester en daardoor ook aan het bestuur
voor het door de vereniging gevoerde beleid in 2014 en de voorzitter en de secretaris kunnen de jaarrekening
ondertekenen.

•

Sjaak Schipper heeft nu twee jaar in de kascommissie plaatsgenomen en is daarom aftredend.
Als vervanger voor deze plaats meldt Miranda van Oostrom-Koeman zich om volgend jaar de boeken, die door
haar broer worden opgesteld, te controleren. Maarten bedankt haar voor haar spontane aanmelding.

•

Vaststelling van de contributie: Maarten stelt namens het bestuur voor om de contributie
op € 12,- per persoon te houden. Dit voorstel wordt vervolgens door de vergadering aangenomen.
Koos Sijm is van mening dat de contributie best wel laag is.
Jan Caspers vraagt hoe onze contributie zich verhoudt tot die van De Laatste Eer, want als er samen
wordt opgetrokken voor het benaderen van nieuwe leden kan het zijn dat mensen voor de lagere
contributie kiezen.
Maarten antwoordt hierop dat die van de Laatste Eer inderdaad lager is, maar dat het pakket
wat iemand bij overlijden krijgt, bij ons weer hoger is, zodat aan het eind van de rit de verhoudingen
in evenwicht zijn t.o.v. elkaar. Dat zal dus inderdaad duidelijk moeten worden gemaakt.
Jan vertelt vervolgens dat hij onlangs inderdaad bekend werd met de verschillende pakketvergoedingen
ten tijde van het overlijden van zijn moeder afgelopen najaar en dat hij ook regelmatig moest verdedigen
dat zijn moeder niet in Westwoud, maar in Oosterblokker is begraven. Dat had mede te maken met het feit dat
zijn ouders al sinds jaar en dag in Oosterblokker lid waren van de begrafenisverening.

•

Vervolgens wordt door secretaris Harry Kors het jaarverslag over 2014 voorgelezen.
Ook de tekst hiervan wordt op onze website gezet, zodat geïnteresseerden deze thuis nog in alle rust kunnen
nalezen. Voorzitter Maarten bedankt Harry voor het correcte en accurate verslag en meldt dat hij het zelf niet
beter had kunnen doen.

•

Bij de mededelingen meldt Maarten dat het tijdens het jaarverslag al even is aangestipt dat Piet Steneker
tijdelijk de rol van onze uitvaartbegeleidster Marriëtte heeft overgenomen. Dit vanwege het overlijden van
Rinus, de man van Marriëtte, waardoor Marriëtte begrijpelijkerwijs even haar taken voor onze vereniging heeft
neergelegd. We hebben eerst nog gezocht naar een meer professionele persoon van buiten het dorp, maar
gezien het feit dat wij liever met eigen mensen onze zaken regelen, is er binnen het dorp gezocht en heeft Piet
hier positief op gereageerd.
Ook meldt Maarten dat de samenwerking met Nuvema voor wat betreft het benaderen van nieuwe leden
voorlopig in de ijskast is gezet. Het aantal leden dat hier mogelijk door zou kunnen worden aangesloten is
volgens Maarten minimaal, zodat we hier verder geen energie in willen steken.
Onlangs is Maarten als afgevaardigde van onze vereniging aanwezig geweest bij een regionaal overleg met alle
begrafenisverenigingen van de Matteusparochie. Niet om samengevoegd te worden, want ieder blijft
afzonderlijk bestaan. Wel zal er in Bronwater (het blad van de parochie) een gezamenlijke vermelding van alle
verenigingen komen, waarbij ook alle contactgegevens en websites worden vermeld. Wat Maarten betreft was
het een positieve avond, waarbij over en weer ervaringen konden worden uitgewisseld.
Maarten sluit de mededelingen af met de melding dat het mortuarium van de Pancratiuskerk ook door onze
leden kan worden gebruikt, al komt het echter de laatste jaren zeer weinig voor dat er gebruik wordt gemaakt
van een mortuarium binnen onze vereniging. Meestal blijft de overledene in de eigen woning staan.

•

Bestuurssamenstelling: Volgens rooster zijn Harry Kors en Marie-José Broers-Sijm aftredend.
Harry heeft aangegeven weer voor drie jaar beschikbaar te zijn en wordt herkozen. De vergadering beloont
deze toezegging met een applaus.
Marie-José heeft al een paar jaar eerder aangegeven te willen stoppen, maar aangezien er eerder nog geen
vervangster was gevonden, is zij nog een paar jaar doorgegaan. Nu vond zij het echter welletjes en is er in de
persoon van Karin Appelman-Buurman een vervangster gevonden. Aangezien er geen tegenkandidaten waren
aangemeld, wordt Karin als vervangster van Marie-José in het bestuur gekozen. Ook daarvoor heeft de
vergadering een applaus over.
Maarten richt zich vervolgens tot Marie-José en bedankt haar voor het feit dat zij voor een periode van circa 40

jaar zitting heeft genomen in het bestuur. Zij is er ooit bij betrokken door haar vader die de financiële
administratie voor de vereniging deed, maar al gauw zag dat Marie-José dat veel beter kon en met de naderende
kascontrole was het wel net zo handig als Marie-José daar bij kwam zitten en zo is ze vervolgens in het bestuur
gerold. Het toont de betrokkenheid van Marie-José dat zij niet eerder het bestuur heeft verlaten dan dat er een
waardig vervangster voor haar was gevonden. Uiteindelijk heeft ze die dus zelf gevonden in de persoon van
Karin. Maarten beëindigt zijn dankwoord aan Marie-José met de belofte dat we nog exact zullen kijken naar
het aantal jaren dat Marie-José precies in het bestuur heeft plaatsgenomen en dat we nog definitief afscheid
zullen nemen op de contactavond.
•

Rondvraag:
- Jan Caspers die als eerste aan de beurt is voor de rondvraag, geeft aan dat hij geen vragen heeft, maar
dat de vraag over wanneer de contactavond zal worden gehouden wel door ene ander zal worden gesteld.
Maarten geeft desondanks aan dat de contactavond op 21 maart zal worden gehouden.
- Ted van Diepen neemt namens de avondwakegroep het woord en vraagt waar de avondwakegroep niet is
geïnformeerd over de vervanging van Mariëtte Steneker door Piet Steneker, maar dat ze dit uit De Schakel
hebben moeten vernemen en dat terwijl er toch regelmatig onderling contact is met de uitvaartbegeleiding,
aldus Ted. Maarten antwoordt hierop dat dit inderdaad wel had gemoeten en dat hij nu wel excuses kan
opnoemen, waarom dit niet gebeurd is, maar Maarten erkent dat dit niet goed is gegaan.
Verder meldt Ted dat Bertie Schaper en Lia Schouten de avondwakegroep hebben verlaten, zodat deze nu
nog door 4 personen wordt gevormd. Mocht iemand hier animo voor hebben, dan houdt de
avondwakegroep zich aanbevolen.
- Ari Dekker gaat erbij staan uit respect voor het bestuur. Ari, die zelf 30 jaar met Marie-José in het bestuur
heeft gezeten meldt dat het moeilijk is om een waardig vervangster voor Marie-José te vinden en
complimenteert haar met het feit dat zij zo lang zitting heeft genomen in het bestuur.
Verder complimenteert Ari het bestuur voor de prima verzorging door de vereniging en Harry met het
goede jaarverslag. Ondanks dat Ari inmiddels in Enkhuizen woont mag hij lid van onze vereniging blijven
en heeft er vertrouwen in dat onze vereniging hem ook ooit prima zal verzorgen, zo besluit Ari.
Maarten bedankt hierop Ari voor zijn lovende woorden.
- Mevrouw Schilder, die inmiddels net als Ari niet meer in Westwoud woont, geeft vervolgens aan dat zij en
haar man inmiddels op een gevorderde leeftijd beginnen te raken en dat zij nog nooit op een
ledenvergadering van In Paradisum zijn geweest, maar dat zij er van op kijkt hoe netjes het hier aan toe
gaat en zij geeft aan nog jaren lid te willen blijven.
- Koos Sijm vraagt zich af hoe het met de tijdelijke vervanging van Mariëtte is geregeld. Hij heeft nu al ene
paar keer horen zeggen dat Piet Steneker Mariëtte tijdelijk vervangt, maar wat is er afgesproken?
Maarten legt uit dat Mariëtte begrijpelijkerwijs heeft aangegeven dat zij haar functie voorlopig heeft
neergelegd en als Mariëtte aangeeft dat zij het werk weer wil oppakken, zal Piet weer een stapje terug
doen. Mariëtte, die zelf ook aanwezig is, waarvoor Maarten haar complimenteert, omdat hij weet dat het
zeker niet gemakkelijk voor haar zal zijn, geeft hierop aan dat zij hier inderdaad nog niet uit is en dat Piet
dus voorlopig haar vervanger blijft.
- Sipke de Vries vraagt of de leeftijdsgrens van 60 jaar, die gehanteerd wordt voor aflegverzorgsters
ook geldt voor bestuursleden of dragers. Nee die geldt alleen voor de verzorgsters omdat dat best zwaar
werk is en het niet wenselijk is dat dit door een ouder persoon wordt geregeld.
Vervolgens bedankt Sipke Harry voor de mooie verslagen en herinnert zich Henk Kors die op dezelfde
wijze in het verleden voor In Paradisum zijn verslagen had opgesteld, zodat volgens Sipke de geschiedenis
zich herhaalt.
Tot slot bedankt Sipke het bestuur en de verzorgers voor de prima samenwerking in het afgelopen jaar.
-

Aan het eind van de vergadering geeft Maarten nog een korte powerpointpresentatie over
de donorcodicil, de wilsverklaring, de codicil of wilsbeschikking, en het testament en daarmee komt hij op
het terrein van notaris Hans van der Tuin die inmiddels is aangeschoven bij de vergadering en die
aansluitend aan de vergadering, na een korte onderbreking, nog een presentatie zal geven over testamenten,
schenkingen, erfbelasting en alles wat er bij komt kijken, maar niet voordat Maarten alle aanwezigen heeft
bedankt voor hun komst en inbreng en daarmee sluit Maarten om 14 minuten over 9 de vergadering.
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