Notulen van de jaarvergadering van R.K. Begrafenis- en Crematievereniging In Paradisum,
welke op vrijdag 29 januari 2016 gehouden wordt in de achterzaal van café De Lindeboom.
De avond wordt bijgewoond door 32 personen, waaronder de spreker van de avond met zijn echtgenote,
maar met een opkomst van 30 leden en andere belangstellenden, is de vergadering net als het
voorgaande jaar weer prima bezocht. Voor deze avond is afbericht ontvangen van 13 personen.
1. Opening:
Willy Beemster opent om 20.08 uur de 89e jaarvergadering en legt gelijk uit dat zij vanavond de
vergadering opent vanwege het feit dat voorzitter Maarten Appelman wegens privéomstandigheden
een klein half uurtje later zal arriveren. Willy heet de aanwezigen welkom en in het bijzonder de
nabestaanden van vorig jaar overleden leden, in de personen van mevrouw Wagenaar-Baas en Marriët
en Jacqueline Spijkerman. Verder heet Willy ook de afvaardiging van De Laatste heer, de heer Sipke de
Vries en mevrouw Petra Oud-Stam welkom. Ook worden pastoor Jongerden, de leden van de
avondwakegroep, Ellen Aker en Atie Boekweit en de spreker van vanavond, de heer Pieter Dekker en
zijn echtgenote persoonlijk welkom geheten
Willy benoemt vervolgens de namen van de 9 overleden leden en vraagt daarop om een ogenblik stilte
om hen te gedenken. Willy beëindigt haar openingswoord met het voordragen van een stukje tekst,
genaamd Troost.
2. Notulen vorige jaarvergadering
Vervolgens leest Harry Kors de notulen van de jaarvergadering van 30 januari 2015 voor en meldt
daarbij dat de tekst van de notulen ook in alle rust nog eens nagelezen kan worden op onze website.
Op de notulen zijn verder geen op- of aanmerkingen, zodat deze worden goedgekeurd en worden
ondertekend door voorzitter Maarten Appelman, die inmiddels binnen is gekomen en door de secretaris.
3. Financieel verslag.
Penningmeester Gerald Koeman ligt de financiële gegevens over het afgelopen jaar toe aan de
vergadering. Er is weer een mooie winst gehaald van ca. € 3.500,- waardoor het vermogen wederom
gestegen is en per eind van het jaar uitkomt op bijna € 59.000,-. Det gaat dus nog steeds de goede kant
op met onze financiële situatie, maar we zijn nog steeds niet op het conform de actuariële berekening
vereiste niveau van volgens Gerald € 70.000,-, maar we zijn zeker op de goede weg, zo besluit Gerald
zijn toelichting. Dat de toelichting van Gerald duidelijk genoeg is geweest blijkt wel uit het feit dat er
vanuit de vergadering verder geen vragen zijn over de cijfers.
Maarten bedankt hierop Gerald voor de accurate wijze waarop Gerald jaarlijks de cijfers op heeft
gesteld.
4. Verslag kascommissie / Goedkeuring financieel verslag.
De kascommissie bestond dit jaar uit Jos Kraakman en Miranda Oostrom-Koeman. Jos heeft afbericht
gegeven, zodat Miranda namens de kascommissie het woord voert. Miranda geeft aan dat zij, samen
met Jos, bij Gerald de boeken heeft doorgenomen. Alles was compleet en zag er keurig verzorgd en
netjes uit, complimenten daarvoor aan Gerald. De kascommissie gaat daarom akkoord gaat met de
opgestelde cijfers, zodat vervolgens de jaarrekening kan worden ondertekend.
5. Verlenen decharge door kascommissie.
De kascommissie verleent met haar goedkeuring van de jaarrekening decharge aan de penningmeester
en aan het bestuur voor het gevoerde beleid over het jaar 2015 en Maarten bedankt Miranda vervolgens
voor het feit dat zij dit jaar de boeken heeft willen controleren.
6. Benoeming nieuw lid kascommissie.
Jos Kraakman is aftredend en voor hem in de plaats wordt Leo Boekweit gevraagd of hij in de
kascommissie wil plaatsnemen. Andere gegadigden melden zich niet, waarop Leo toezegt om voor het
jaar 2016 samen met Miranda Oostrom-Koeman de kascommissie te vormen.
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7. Vaststelling contributie.
Voorzitter Maarten Appelman stelt namens het bestuur voor om de contributie voor het jaar 2016
ongewijzigd op € 12,- te houden. Dit voorstel wordt door de vergadering goedgekeurd. Wel stelt Koos
Schipper de vraag hoe lang de contributie al op dit bedrag ligt. Maarten antwoord hierop dat dit voor het
3e jaar zo is gebleven. Koos stelt voor om dan bijv. de contributie op € 12,50 te zetten om zodoende de
lagere renteopbrengsten te compenseren. Maarten geeft aan dat we liever met hele euro’s werken en
dan do contributie liever volgend jaar naar € 13,- of € 14,- verhogen. Voor dit jaar blijft de contributie
daarom op € 12,-.
8. Jaarverslag secretaris 2015.
Volgens wordt door secretaris Harry Kors het jaarverslag over 2015 voorgelezen. Ook deze tekst zal
volgens Harry integraal op de website worden geplaatst, zodat men deze nog eens rustig na kan lezen.
Maarten bedankt Harry vervolgens voor het keurige verslag en geeft aan dat Harry eerst het concept
naar Maarten heeft gestuurd om dit door te nemen, maar dat Maarten er geen enkele aanmerking op
had, zodat het verslag vanavond ongewijzigd kon worden voorgedragen.
9. Mededelingen.
Door voorzitter Maarten Appelman worden een drietal mededelingen gedaan, die hij weer mooi op sheet
heeft gezet met bijpassende foto’s.
De eerste mededeling betreft het feit dat Gerdy Laan-Rijpkema en Daniëlle Stap-Braas namens de
aflegverzorgsters een aanvullende cursus aflegverzorging hebben gevolgd en Maarten vraagt Gerdy of
zij de cursus al in de praktijk heeft kunnen toepassen. Dit is nog niet geval, aldus Gerdy, maar wel
hebben ze binnen de aflegverzorgingsgroep besproken wat er op deze cursus allemaal ter sprake is
gekomen.
De tweede mededeling van Maarten is dat Piet Steneker, die tijdelijk de werkzaamheden van Marriët
Steneker had overgenomen, inmiddels weer is gestopt omdat Marriët haar werkzaamheden weer wilde
oppakken. Inmiddels heeft Marriët een nieuwe baan, waardoor zij medio september 2016 haar
werkzaamheden voor onze vereniging definitief zal beëindigen. Inmiddels is Yvonne Appelman-van der
Kroon bereid gevonden om een paar keer mee te lopen bij een overlijden om te kijken of zij dan
vervolgens de opvolgster gaat worden van Marriët.
De laatste mededeling betreft het feit dat we 2 houten kaarsenstandaards hebben laten maken.
Deze zijn door een kennis van één der bestuursleden op speciaal verzoek gemaakt en daardoor zijn de
kosten uitgekomen op een kwart van het bedrag waarvoor we deze anders bij een bedrijf zouden
hebben kunnen kopen.
10. Bestuursverkiezing.
Het agendapunt bestuursverkiezing behoeft dit jaar extra uitleg door de voorzitter. Er zijn namelijk 3
personen volgens rooster aftredend en alle 3 hebben deze bestuursleden aangegeven met hun
bestuurswerkzaamheden te willen stoppen. Dit zijn Willy Beemster, die als afgevaardigde van de
aflegverzorgingsgroep zitting had in het bestuur, penningmeester Gerald Koeman en voorzitter Maarten
Appelman. Voor Willy in de plaats wordt door het bestuur Yvonne Out-Breed voorgedragen. Deze
vervangster was volgens Maarten snel gevonden.
Een opvolger voor Gerald is volgens Maarten moeilijk, c.q. misschien wel niet te vinden.
Dit is een belangrijke functie, want de penningmeester maakt deel uit van het dagelijks bestuur en is
als enige gemachtigd om betalingen voor de vereniging te verrichten.
Wel heeft het bestuur Ton de Haan bereid gevonden zitting te nemen in het bestuur. Mogelijk dat de
functies binnen het bestuur daardoor nog wat zullen worden herverdeeld, zo geeft Maarten aan.
Maarten geeft aan dat er geen tegenkandidaten zijn ingediend, zodat Yvon en Ton stilzwijgend in het
bestuur zullen worden gekozen. De vergadering beloont de toezegging van Ton en Yvon vervolgens met
een applaus.
De laatste vacature, die van voorzitter, is volgens Maarten helaas nog niet ingevuld.
Hierdoor zal Maarten deze functie vooralsnog als waarnemend voorzitter blijven vervullen, maar er zal
naarstig naar een opvolger worden gezocht. Maarten geeft aan dat hij reeds 4 personen heeft benaderd,
maar dat hij daarbij tegen het feit aanliep dat andere verenigingen ook in de zelfde vijver aan het vissen
waren. Maarten geeft aan blij te zijn met 2 nieuwe volwaardige bestuursleden en roept de vergadering
op om mee te denken bij het zoeken naar een nieuwe voorzitter of penningmeester.
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11. Rondvraag.
Sipke de Vries bedankt In Paradisum voor de uitnodiging van vanavond en voor de samenwerking in het
afgelopen jaar. Sipke geeft aan dat, in navolging van In Paradisum, ook 2 aflegverzorgsters van De
Laatste Eer de aanvullende cursus voor aflegverzorgsters zullen gaan volgen. Verder bedankt Sipke
Bertus en Marriët voor hun werkzaamheden en geeft aan het jammer te vinden dat Marriët stopt.
Koos Schipper geeft aan dat hij een technische vraag heeft: Wat gebeurt er met jongeren die 18 jaar
worden: Hoe worden die benaderd om lid te worden of te blijven.
Maarten geeft aan dat zij aangeschreven worden of ze lid willen blijven, maar ondervinding heeft geleerd
dat er vervolgens nog een keer nagebeld moet worden. Dit wordt ook beaamd door Petra Oud-Stam die
aangeeft dat je nog het beste de ouders hiervoor kunt benaderen.
Marriet Manshanden-Spijkerman bedankt In Paradisum voor de uitnodiging en vraagt zich af of zij
eigenlijk ook nog lid is. Zij denkt van niet, want haar staat hier niets van bij en zij vraagt zich ook af of zij
ooit is aangeschreven om lid te worden. Hierop wordt door Maarten geantwoord dat ze op dit moment in
ieder geval geen lid is, maar dat ze dat natuurlijk nog wel kan worden.
Jacgueline Haakman-Spijkerman bedankt voor de verzorging ten tijde van het overlijden van haar
moeder en meldt dat zij nog wel een paar attentiepunten heeft, maar die bespreekt ze liever even in
klein comité in de pauze in plaats van dat zij dit aan de gehele vergadering kenbaar maakt.
Maarten bedankt haar en geeft aan dat hij deze punten straks graag wil bespreken.
12. Sluiting.
Om 21.14 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt Willy Beemster voor het feit dat zij het eerste
deel van de vergadering voor haar rekening heeft willen nemen. Maarten beëindigt de vergadering met
een letterlijke tegeltjeswijsheid die aangeeft dat men beter bij het leven kan laten zien hoeveel men om
iemand geeft dan bij de begrafenis te laten zien hoeveel men om iemand gaf.
Hiermee wordt de vergadering gesloten, waarna er nog een presentatie wordt gegeven van een ruim
half uur door de heer Pieter Dekker van Dekker uitvaartverzorging die daarbij een en ander vertelt over
hoe tegenwoordig wordt begraven of gecremeerd en over de werkwijze van Dekker Uitvaartverzorging.
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