Concept
Verslag 136ste algemene jaarvergadering

van begrafenisvereniging

“Fonds Naastenliefde” op 7 maart 2019 in de “Brouwershof”, Brouwersdyk 20 te Workum.
Aanwezig: 5 bestuursleden en 8 overige aanwezigen, te weten: Leen van Poelje, Geeske Huitema,
Auke de Ringh, G. Dooper, W. Siemonsma, P. Teernstra, H. Kienstra, en Sjoerd
Kooijenga(afgevaardigde van uitvaart assistentie Noord Nederland bv).
1. De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom.
2. Er wordt, door een bestuurslid, een gedicht voorgedragen met als titel:
“ik heb het leven lief”.
3. Ingekomen stukken en mededelingen: afmeldingen van 2 leden.
4. Notulen jaarvergadering 2018. De secretaris leest deze voor.
Hierover komt een vraag over de niet betaalde rekeningen, dit komt later aan de orde.
Ook zal er nog contact gezocht worden met de dragers, evt kunnen er studenten uit
Groningen ingehuurd worden. We gaan hier naar informeren.
Museum: eigendommen van “Fonds Naastenliefde” die zich in het museum bevonden,
mogen niet tentoongesteld worden in de kerk en dienen geruimd te worden.
Voor het Vaandel wordt wel een gepaste plek gezocht al zal dat niet in onze kerk zijn.
5. Jaarverslag secretaris 2018. De voorzitter leest deze voor en hierover zijn geen vragen of
opmerkingen.
6. Ledenadministratie.
Ledental op 1 januari 2018: 816
Ledental op 31 december 2018: 803
In 2018 zijn er 16 leden overleden, 2 leden hebben hun lidmaatschap opgezegd en we
mochten 5 nieuwe leden verwelkomen.
Daarnaast hebben we voor 2 niet leden de uitvaart verzorgt.
Er zijn 413 hoofdbewoners die via automatische incasso betalen, daarnaast zijn er nog 17
leden die via acceptgiro betalen. Dit laatste blijft echter veel werk voor de penningmeester.
7. Tijd voor koffie en thee.
8. Jaarverslag penningmeester 2018.
De penningmeester geeft toelichting op de jaarrekening en de balans.
De vereniging staat er financieel goed voor. Het actuarieel rapport is 2 maanden geleden
aangevraagd maar is echter nog niet binnen.
Ook kampen we nog steeds met een niet betaalde factuur van een dubieuze debiteur. Dit
loopt via een advocaat van het FKB maar het blijft moeizaam.
De bodes zijn ook zeer alert op dit soort situaties maar soms is het niet te voorkomen.
Het blijft wel onder onze aandacht.
De voorzitter leest de goedkeurende verklaring van de accountant voor en hiermee wordt de
penningmeester decharge verleend.
9. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar: Marian van der Wal – van Balen. Marian is
onder applaus herkozen voor de komende 5 jaar.
10. Vaststellen contributie: blijft ongewijzigd.

11. Vaststellen ledenkorting: blijft gehandhaafd op €1200,00 per lid.

12. Bespreken statuten wijzigingen:
Bestuur heeft overleg gehad met notaris Kirsten Paauwe.
We zouden de statuten op zich wel willen moderniseren maar dit moet via de notaris en
brengt kosten met zich mee.
Huishoudelijk reglement is echter wel sterk verouderd.
Dit kan echter zonder tussenkomst van een notaris gewijzigd worden.
Voorstel uit de vergadering om hier mee te beginnen.
13. Rondvraag:
1 lid geeft dikke pluim aan het bestuur in deze tijd van commerciële concurrentie.
Kaspersma bedankt voor de fijne samenwerking.
Penningmeester vraagt nog even aandacht voor de site van “Fonds Naastenliefde”.
14. De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur en bedankt een ieder voor hun komst en de
fijne vergadering. Voor een ieder is er na afloop nog een hapje en een drankje, verzorgd door
een bestuurslid.

Notulist: Marian

