Notulen van de jaarvergadering van R.K. Begrafenis- en Crematievereniging In Paradisum,
welke op vrijdag 27 januari 2017 gehouden wordt in de achterzaal van café De Lindeboom.
De avond wordt bijgewoond door 31 leden en andere belangstellenden.
Voor deze avond is afbericht ontvangen van 10 personen.
1. Opening:
Maarten Appelman opent om 20.06 uur de 90e jaarvergadering en heet iedereen van harte welkom.
Het doet Maarten deugd dat er vanavond weer zoveel aanwezigen zijn en in het bijzonder worden de
ereleden Marie-José Broers-Sijm en Arien noemt de namen van de 10 afberichten en tot slot meldt
Maarten in zijn welkomstwoord dat het vanavond de laatste jaarvergadering zal zijn waarbij hij als
voorzitter zal fungeren.
Maarten vervolgt de opening met het noemen van de 5 leden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen.
Dat waren er volgens Maarten gelukkig niet zo veel, wat dat betreft is het jaar 2017 slechter begonnen,
want tot nu toe zijn er in 2017 al 3 leden van onze vereniging komen te overlijden. 2 van de 3 kwamen
nagenoeg gelijktijdig te overlijden, zodat Maarten zelf, vanwege de vakantie van Bertus, samen met
Martien Koopman Yvon Appelman heeft bijgestaan.
2. Notulen vorige jaarvergadering (29 januari 2016):
Vervolgens leest Harry Kors de notulen van de jaarvergadering van 29 januari 2016 voor en op deze
notulen zijn verder geen op- of aanmerkingen, zodat deze worden goedgekeurd en worden ondertekend
door voorzitter Maarten Appelman en zullen zij binnenkort in de definitieve versie op de site worden
geplaatst.
3. Financieel verslag.
Voorzitter Maarten geeft aan dat hij het afgelopen jaar een half jaar als plaatsvervangend
penningmeester is ingesprongen. Koos Schipper had vorig jaar na de vergadering de tip gegeven om
Janco Beerepoot te benaderen als potentieel bestuurslid. Daarop is Maarten in de loop van 2016 bij
Janco langs gegaan en heeft hem bereid gevonden om vanaf oktober deze taak over te nemen. Janco
moet er volgens eigen zeggen nog inkomen, want het is een hele uitzoekerij, maar dat gaat vanzelf wel
goed komen.
Janco licht vervolgens de jaarrekening toe en meldt dat het vermogen van de vereniging weer is
toegenomen met ruim € 3.700,-. Het kapitaal komt daarmee op € 62.000,-. Het gaat de goede kant op,
maar volgens de actuariële berekening die we alweer een jaar of 4 terug hebben laten maken, zou het
vermogen op ca. € 70.000,- uit dienen te komen, dus we zijn er nog niet.
Maarten bedankt Janco dat hij de cijfers mooi op een rijtje heeft weten te krijgen.
4. Verslag kascommissie / Goedkeuring financieel verslag.
De kascommissie bestond dit jaar uit Miranda Oostrom-Koeman en Leo Boekweit en vanwege het feit
dat Miranda afwezig is, voert Leo namens hen het woord:
Leo meldt dat hij samen met Miranda bij janco langs is geweest. Eerst nog gezellig over koetjes en
kalfjes gebabbeld, maar daarna gingen ze aan de slag. Ze hebben daarbij een klein rekeningentje
gevonden dat nog aan Yvon Appelman diende te worden betaald, maar het zag er verder allemaal prima
uit en Leo complimenteert Janco voor zijn werkzaamheden.
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.
Miranda Oostrom-Koeman is aftredend en voor haar in de plaats stelt Jan Caspers zich beschikbaar om
samen met Leo de kascommissie voor het nieuwe jaar te vormen.
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7. Vaststelling contributie.
Na een korte koffiepauze wordt de contributie voor het nieuwe jaar vastgesteld.
Het voorstel van het bestuur is om deze, ondanks een voorstel van Koos Schipper het jaar ervoor om
deze stapsgewijs te verhogen, voor het jaar 2017 ook weer op € 12,- te handhaven.
De vergadering gaat met dit voorstel akkoord, waardoor de contributie dus op het huidige niveau blijft.
8. Jaarverslag secretaris 2016.
Volgens wordt door secretaris Harry Kors het jaarverslag over 2016 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 verzoekt om een moment van stilte om de
genoemde overledenen te gedenken.
Op het verslag zijn geen op- of aanmerkingen, zodat deze ongewijzigd op de site zullen worden
geplaatst.
9. Mededelingen.
Bij de mededelingen komt voorzitter Maarten Appelman nog even terug op de vuurdoop die Yvon
Appelman begin januari heeft gehad toen dus 2 leden tegelijk kwamen te overlijden. Dit is volgens
Maarten goed gelukt en als je dit redt, dan moet de rest ook automatisch goed gaan, zo is Maarten’s
verwachting.
Terwijl Yvon dus afgelopen jaar is begonnen als verzorgster, heeft Willy Beemster-Kors na 20 jaar
aflegverzorging juist afscheid genomen van onze vereniging als vrijwilligster. Van Willy zal op de
aanstaande contactavond, die onder voorbehoud op 11 maart 2017 zal worden gehouden, afscheid
worden genomen.
10. Bestuursverkiezing.
Maarten geeft aan dat het jaar 2016 voor de bestuursfuncties een turbulent jaar is geweest, maar alles is
volgens Maarten op zijn pootjes terecht gekomen.
Allereerst wordt er afscheid genomen van Bertus van Kampen als bestuurslid namens het Gilde. Bertsu
was aftredend en heeft zich niet meer herkiesbaar gesteld als bestuurlid. Zijn functie wordt overgenomen
door Martien Koopman, wiens portefeuille van ledenwerving weer door het reeds zittende bestuurlid Ton
de Haan wordt overgenomen. Gelukkig blijft Bertus al verzorger wel aan de vereniging verbonden.
Martien Koopman is eveneens aftredend, maar wel herkiesbaar. Eventuele tegenstanders worden door
Maarten verzocht op te staan, maar hier wordt geen gehoor aan gegeven, zodat Martien weer voor 3
jaar herkozen wordt.
Voor de twee namens het bestuur voorgestelde bestuursleden, te weten Jos Fischer als voorzitter en
Janco Beerepoot als penningmeest, zijn geen tegenkandidaten ingediend, zodat beiden welkom worden
geheten voor het nieuwe bestuur. Maarten dankt de vergadering voor het vertrouwen in deze
voorgestelde kandidaten en wenst de nieuwkomers veel succes, maar ook veel plezier, want het is ook
dankbaar werk als je merkt dat je iets voor de mensen kunt betekenen.
11. Rondvraag.
Namens de familie Neefjes bedankt Leo Boekweit de vereniging en met name voorzitter Maarten, voor
de diensten die geleverd zijn bij het overlijden van Joop Tool afgelopen januari. Het betekent inderdaad
iets voor mensen, aldus Leo, wanneer er rust kan worden gegeven aan de nabestaanden. Er wordt met
een goed gevoel teruggekeken op hoe alles is geregeld.
Ari Dekker complimenteert Maarten voor de wijze waarop hij de vereniging heeft geleid, nadat hij dit
destijds van Ari heeft overgenomen. Maarten was een echte verenigingsman en ook Ari geeft aan dat
het gerust leuk werk is in het bestuur en wenst daarom de nieuwe voorzitter ook veel succes en plezier
bij de vereniging.
Ari belooft dat hij nog steeds een keer een boek zal schrijven over de vereniging aan de hand van de
oude analen van de vereniging. Ook memoreert Ari Jan Schouten die het afgelopen jaar is overleden. en
meldt dat Jan in een verder verleden ook deel heeft uitgemaakt van het I.P.-bestuur.
Het spijt Ari dat Willy na 20 jaar stopt als vrijwilliger, maar wenst ook haar opvolgster veel succes.
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Aan het eind van de rondvraag neemt Harry Kors het woord om op die manier ook namens het bestuur
de aftredend voorzitter Maarten extra te bedanken voor met name zijn extra inzet in het afgelopen jaar
toen hij een half jaar de functie van penningmeester erbij heeft genomen en de wijze waarop hij weer
nieuwe bestuursleden wist te strikken voor de vereniging. Maarten wordt hiervoor bedankt met een extra
bos bloemen en een welverdiend applaus van de aanwezigen.
Sipke de Vries meldt de aanwezigen dat er binnenkort tezamen met belangstellenden van
zustervereniging De Laatste Eer een bezoek kan worden gebracht aan het crematorium in Hoorn.
Wie wil kan zich hiervoor aanmelden bij Sipke. Tijdstip wordt dan later nog bekend gemaakt.
12. Sluiting.
Om 21.12 sluit Maarten de vergadering en kondigt alvast de spreker van Vreeker aan die vanavond
namen Vreeker Begraafplaatsservice een woordje zal houden. Zowel de eigenaar Jan Vreeker als zijn
zoon waren verhinderd, maar medewerker Marco Brandsen is bereid gevonden om hen te vervangen en
hij zal een en ander vertellen bij de mooie foto’s die hij via de powerpoint zal laten zien.
Maarten dankt ieder voor zijn of haar aanwezigheid. Hij dankt de leden. Hij bedankt de
medebestuursleden van wie sommigen aan een half woord genoeg hadden. Hij bedankt Bertus voor de
samenwerking, want soms moesten er wel eens snel beslissingen worden genomen en werd er een kort
lijntje gehanteerd tussen Bertus en Maarten om tot een oplossing te komen.
Maarten spreekt het vertrouwen uit in het nieuwe bestuur en verwacht dat het allemaal goed zal blijven
gaan. Voor Maarten was de animo er vanaf om als voorzitter door te gaan en is van mening dat je dan
beter tijdig kunt stoppen voordat het fout gaat.

Harry Kors,
Secretaris In Paradisum
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