
Uitvaartvereniging  ‘ Draagt Elkanders Lasten ’ . 

Verslag van de ledenvergadering op 4 april 2019 in Pro Rege. 

 

Aanwezig :  22 leden en 5 bestuursleden. 

Afwezig met kennisgeving :  6 leden. 

 

1. Opening. 

     De voorzitter heet iedereen welkom.  Een goede opkomst voor deze vergadering. 

 

2. Vaststellen agenda. 

     De agenda wordt onveranderd vastgesteld. 

 

3. Mededelingen. 

     Voor deze vergadering hebben zich 6 leden afgemeld.   

 

4. Notulen ledenvergadering  4 april 2018. 

     De notulen worden voorgelezen door de secretaresse en goedgekeurd door de aanwezige leden. 

 

5. Jaarverslag 2018. 

     Voorafgaand aan het voorlezen van het jaarverslag vertelt de voorzitter over de crisis van het         

      afgelopen jaar, voor het vinden van een voorzitter en penningmeester. Gelukkig  zijn wij er in  

      geslaagd, dat zich 2 kandidaten melden, te weten Dhr.Tj.Oldersma (voorzitter) en Mevr.J.Kroes 

      (penningmeester).  

      Indien er zich geen nieuwe kandidaten zouden melden, zou de vereniging ophouden te bestaan. 

      Het bestuur had al overleg met Twenthe gehad, voor eventuele overname. De vereniging stapt 

      er dan tussenuit en Twenthe neemt het geheel over, onder dezelfde condities.  

      ( bode en dragers tegen  gereduceerd tarief, contributie en uitkering blijven gelijk ). 

     De zusterverenigingen stonden niet te springen, om onze vereniging te gaan overnemen. 

     Voor een  administratiekantoor gelde hetzelfde en dit zou veel te duur zijn. 

     Dan wordt het jaarverslag voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. 

 

6. Verslag kascommissie. 

     De kascommissie bestaande uit Mevr.C.Niens en Dhr.A.v.d.Molen hebben de boeken     

      gecontroleerd en in orde bevonden.  Mevr.Niens doet verslag. De vereniging is financieel 

      gezond. Dhr.v.d.Molen vraagt : wat betekent dubieuze debiteuren ?  Dit is b.v. een uitvaart 

      die nog niet betaalt is en waarvan wij moeilijk het geld binnen krijgen. 

      De penningmeester wordt bedankt voor het goede financiële beleid en de kascommissie voor het 

      controleren van de boeken. 

 

7. Benoeming nieuw kascommissielid. 

     Als nieuw lid van de kascommissie stelt zich beschikbaar Mevr.T.Kromkamp. 

     Zij zal met Dhr.A.v.d.Molen volgend jaar de kas controleren. 

 

 

 



8. Jaarrekening 2018. 

     Het financieel jaarverslag ligt op de tafels.  Er was 1 lid van onze vereniging, die gebruik heeft  

     gemaakt van de aula. De aula is ook nog gebruikt door personen van buitenaf. 

     De voorzitter vertelt, dat het een financieel goed jaar was. Hij geeft het bestuur mee, om de aula 

      in de komende 3 jaar af te gaan schrijven. 

 

9. Vaststellen contributie en ledenkorting. 

     De huidige contributiebedragen worden niet verhoogd. De ledenkorting blijft gelijk. 

 

10. Bestuursverkiezing. 

       De voorzitter Dhr.A.Rekker is aftredend en niet herkiesbaar. Mevr.Soepboer geeft in het kort een     

       overzicht  van de activiteiten van de voorzitter.  Dhr.Rekker is 10 jaar voorzitter 

       geweest, waarvan het eerste jaar tevens penningmeester.  Hij zat in de organisatie van de  

       lichtjesavond. Hij heeft in een werkgroep van de Friese uitvaartfederatie gezeten. 

       In zijn bestuursperiode was het 100-jarig bestaan van de vereniging. 

       Nu stelt hij zich beschikbaar als drager.  

       Mevr.Soepboer bedankt de voorzitter voor zijn jarenlange inzet en overhandigt hem 

       een bos bloemen en een enveloppe met inhoud. 

       De aanwezigen onderstrepen het met een applaus. 

       Dhr.Tj.Oldersma zal het voorzitterschap overnemen en in de open vacature van penningmeester 

       vervult Mevr.J.Kroes deze taak. Vorig jaar was de penningmeester Dhr.A.Visser afgetreden. 

       Gelukkig was hij bereid die taak te blijven vervullen tot er een oplossing kwam. Halverwege 

       vorig jaar meldde zich Mevr.J.Kroes, die de taak van penningmeester direct op haar nam. 

       Met een applaus van de leden werden de 2 nieuwe bestuursleden benoemd. 

 

11. Rondvraag. 

       Hier maakt niemand gebruik van. 

 

12. Diapresentatie historische foto’s van de tolhuizen rondom Donkerbroek. 

       Dhr.Bert Rekker en Dhr.Jouke Jongsma hebben een prachtige dia presentatie over de 

       tolhuizen rondom Donkerbroek. 

       Deze presentatie viel goed in de smaak bij de aanwezigen. 

       Na afloop bedankte Mevr.Soepboer de heren voor de mooie presentatie en overhandigde hen  

       een presentje. 

 

13. Sluiting. 

       De voorzitter bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid en inbreng op deze avond en sluit  

       hiermee het formele gedeelte, waarna onder het genot van een hapje en een drankje 

       werd nagepraat. 

       

       


