
Notulen jaarvergadering van Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” te Harich. 

26 februari 2020 om 20.00 uur in Ons Gebouw te Harich. 

 

Opening:  

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

  

Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

Mededelingen en ingekomen stukken 

Geen ingekomen stukken. 

 

Bericht van verhindering:  

Mevr. Kooreman, fam. Kranenburg, fam. Terluin, dhr. J.Bergsma, mevr. G. Albada, fam. R. 

Abma, fam. v/d Wal. 

 

Notulen ledenvergadering 

De notulen van de vorige vergadering 25 februari 2019 worden voorgelezen door de 

secretaris. Er waren geen op- of aanmerkingen. 

 

Jaarverslag 

Secretaris leest het jaarverslag voor en het wordt onveranderd goed gekeurd. 

 

Jaarverslag penningmeester 

Financieel verslag wordt via de beamer uitgelegd. In het verslag zien we dat de aangeschafte 

luidspreker voor de begraafplaats is gefinancierd door Stichting Bas Backer. 
 

Als vereniging maken we gebruik, via de Friese Federatie, van de collectieve verzekering 

bestuursaansprakelijkheid. 

 

Verslag kascommissie 

De kas werd gecontroleerd door de heren Obe Slippens en Bouke Albada en werd in orde 

bevonden. 

Hierop volgt een applaus voor penningmeester Lucie. 

Obe Slippens wordt bedankt voor zijn werkzaamheden. 

Verkiezing van een nieuw kascommissielid, hier komen we later in de vergadering op terug. 

 

Percentagelidmaatschap 

Leden van onze vereniging betalen vanaf 18 jaar contributie, en bij overlijden ontvangen zij 

een ledenkorting. 

Er zijn ook leden die op latere leeftijd lid zijn geworden van onze vereniging. Zij betalen de 

afgesproken contributie maar krijgen minder ledenkorting bij overlijden. Voor deze leden is er 

een nieuwe regeling. Zij gaan het verschil bijbetalen, afhankelijk van de leeftijd, en ontvangen 

dan de volledige ledenkorting. Deze regeling wordt ingevoerd omdat het bijhouden van deze 

leden vrij omslachtig is en het dure leden zijn voor de vereniging. 

 

Vaststellen contributie en ledenkorting  

Handhaven van de contributie € 16,--, ledenkorting is € 900,-- 

 

Statuten wijzing: 



De laatste wijziging was in 1997.  Het advies van de Friese Federatie is om de statuten 

opnieuw bij de notaris aan te passen. Dat advies gaan we opvolgen. 

De vergadering geeft mandaat en wij als bestuur kunnen de statuten gaan wijzigingen. 

De statuten zijn te lezen op onze website.  

 

Uitvaartverzorger:  

Gerda de Kleine stopt als uitvaartverzorger. Het is niet te combineren met haar drukke baan 

bij de Buurtzorg. Met Gerda is afgesproken dat Durk haar op de hoogte houdt van de 

ontwikkelingen van de vereniging. 

Tiete Groenhof is nu onze tijdelijke uitvaartverzorger. 

Ook DLE Balk heeft geen bode meer. Dhr. Tijsma en dochter Femke zijn gestopt als 

uitvaartverzorgers. 

Vanuit DLE Balk kwam de vraag of er een mogelijkheid is om als bode’s van het cluster meer 

te gaan samen werken. 

De heren Cor Schotanus en Pieter Deinum en mevr. Tiete Groenhof vormen samen een groep 

bodes. Zij dragen elk een maand lang de telefoon van DLE Balk. Die maand verzorgt hij/ zij 

de uitvaarten in Balk en tevens is hij/zij beschikbaar in eigen dorp. 

In het najaar zullen de zij hun ervaringen gaan evalueren. 

Ook denken de bodes, als het nodig , gebruik te kunnen maken van elkaars dragers. 

 

Het evaluatieformulier na een begrafenis, wat sinds 2 jaar wordt gebruikt, wordt als positief 

ervaren door nabestaanden van de overledene.  

 

Website:  

De vergadering ziet de vernieuwde versie van onze website. Deze is omgezet naar een ander 

programma zodat wij als bestuursleden zelf in staat zijn om veranderingen aan te brengen. 

Zo zijn o.a. de foto’s van de begraafplaatsen vernieuwd. 

Foppe de Jong en zijn zus Willemina de Jong hebben de website aangepast.  

Er zijn nog een aantal kleine details, die moeten nog veranderd worden. 

Vraag: komt er ook reclame op de site?  

Dat is niet de bedoeling. 

Vermelden op de website dat men ook begraven kan worden op een natuurbegraafplaats. 

Nardusnorm:  

Onze vereniging heeft een gedragscode, wij voldoen aan alle eisen die gesteld worden door 

Nardus. Gedragscode heet van af nu Nardusnorm. 

 

Bestuursverkiezing:  

Durk Tunier en Foppe de Jong zijn aftredend en herkiesbaar. 

Durk geeft aan dat hij de periode van 5 jaar te lang vindt, hij bekijkt het per jaar. 

Beiden worden met applaus herkozen in het bestuur. 

Bouke Albada draait mee als extra bestuurslid. 

Bouke zit in de kascommissie, dit komt hierdoor te vervallen. Voor Bouke en Obe Slippens 

worden Frank Wessel en Gerard Amsing benoemd als nieuwe kascommissieleden. 

 

Rondvraag:  

Tine Haantjes vertelt dat zij is geslaagd voor uitvaartspreker. 

 

 

Als er verder geen vragen en/of aanmerkingen zijn bedankt de voorzitter iedereen voor 

zijn/haar komst en inbreng.  



 

Na afloop wordt er nog even bijgepraat onder het genot van een hapje en een drankje. 

 


