Uitvaartvereniging “Draagt elkanders lasten”
Verslag van de Ledenvergadering 25 maart 2015 in Pro Rege

Aanwezig van het bestuur: Allen aanwezig.
Aanwezig van onze leden: 20 personen. Van de leden zijn er 2 afmeldingen.
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering. Hij is zeer verheugd met deze goede opkomst.
De agenda wordt onveranderd vastgesteld.
2. Notulen Ledenvergadering 26-03-2014.
De notulen worden voorgelezen door de secretaris en goedgekeurd.
4. Jaarverslag 2014.
Ook het Jaarverslag wordt voorgelezen en onveranderd goedgekeurd.
5. Verslag kascommissie.
Deze commissie bestaande uit dhr. Jan Durk Klooster en mw. Wietske ten Wolde heeft de boeken
gecontroleerd en alles in orde bevonden. Omdat mw. Wietske ten Wolde kandidaat bestuurslid is worden
er 2 nieuwe leden aangesteld.
Dit zijn de heren Anne v.d.Helm en Jouke Jongsma.
6. Financieel verslag.
De stukken liggen ter tafel en worden doorgenomen waarbij enige vragen worden gesteld deze vragen
worden allen door de penningmeester beantwoord.
7. Contributie en Ledenkorting.
Zoals al aangekondigd in de informatiebrief, stelt de voorzitter voor om de contributie ook dit jaar te
verhogen met €1.50. Voor een normaal lid wordt de contributie nu €17 bij automatische incasso.
De ledenkorting blijft onveranderd op €650. Door deze maatregel te nemen kan onze reserve op peil
blijven.
8. Bestuursverkiezing.
Aftredend en niet herkiesbaar: Aukje Bergsma.
Verkiesbaar voor deze vacante bestuurszetel heeft zich gesteld mw. Wietske ten Wolde.
Er zijn geen tegenkandidaten gemeld. Mw. Wietske ten Wolde wordt met algemene stemmen gekozen als
nieuw bestuurslid. We zijn blij met deze versterking.
9. Ledenwerving.
Ook in ons ledenbestand slaat vergrijzing toe. De vereniging kan alleen gezond blijven draaien als het
ledenbestand zo goed mogelijk op peil blijft. Er worden weinig kinderen aangemeld en ook de jongeren zien
vaker van het lidmaatschap af, soms door verhuizing maar soms ook door een andere wijze van verzekeren.
Ook adreswijzigingen worden vaak niet doorgegeven.
Om hier iets aan te doen moeten we meer bekendheid krijgen en de voordelen van het lidmaatschap beter
onder de aandacht brengen.
Een ander plan is om verzekeringsmaatschappij Twenthe toestemming te geven om in Donkerbroek een
huis aan huis actie te houden. Deze agent mag dan namens de vereniging huis aan huis bezoeken afleggen
met als doel om aanvullende verzekeringen te verkopen onder voorwaarde dat men ook lid wordt van de
vereniging, als men nog geen lid is. Bij het afsluiten van een verzekering bij Twenthe, kan men als lid van
D.E.L. profiteren van een collectiviteitskorting. Een ander voordeel is dat ons ledenbestand ook weer beter
op de kaart komt.
Er volgt enige discussie omdat er in het verleden niet altijd goede ervaringen geweest zijn met
verzekeringsagenten. Als wij ons ledenbestand gedeeltelijk beschikbaar stellen, moeten wij de garantie
krijgen dat hier geen misbruik van gemaakt kan worden. Ook willen we eerst kennismaken met de bewuste
contactpersoon en duidelijke afspraken maken over zijn werkwijze.
De voorzitter heeft een workshop Ledenweving gevolgd bij de federatie en vernomen dat er verschillende
verenigingen goede ervaringen opgedaan hebben met Twenthe.
De vergadering gaat akkoord met het voorstel om deze samenwerking met Twenthe aan te gaan.

Het is wel noodzakelijk om voorafgaande goede informatie te geven zodat de mensen op de hoogte zijn van
deze plannen, dit kan via Dorpskrant en Website.
10. Rondvraag
 Anne v.d. Helm zegt erg content te zijn. Hij is sinds kort lid geworden.
 Albert v.d. molen vraagt naar de stand van zaken van het multifunctionele gebouw met betrekking tot
de Aula.
De voorzitter kan hier niets nieuws over vertellen de besprekingen zijn gaande maar er zijn de laatste
tijd weinig vorderingen gemaakt.
11. De voorzitter sluit nu het formele gedeelte en er volgt nu een korte pauze.
12. Lezing, verzorgd door Jouke Jongsma en Bert Rekker.
Beide heren nemen ons mee terug in de tijd dat de familie Meekes in Donkerbroek woonde.
Deze familie heeft 3 architecten geleverd o.a. O.M.,M.O. en O.M.
Dat zagen we terug op het scherm met vele mooie foto’s van bouwwerken in en om Donkerbroek.
De Sintrumtsjerke in Donkerbroek en de Herv. Kerk in Elsloo zijn o.a. van de hand van Meekes met een
duidelijk herkenbare stijl. Ook was O.M. Meekes een van de oprichters van de begrafenisvereniging in 1913,
toen nog D.L.E.
Een zeer geslaagd onderwerp wat veel herinneringen losmaakte.
12. Sluiting.
De voorzitter sluit de avond met dank aan allen en we blijven nog even voor een hapje en een drankje.
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