Agenda Ledenvergadering
woensdag 8 september 2021 in It Maskelyn

1. Welkom

Jaarverslag 2020
Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Hurdegaryp

2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Verslagen
* ledenvergadering 9 september 2020

* jaarverslag 2020
4. Financiën
* financieel verslag 2020
* verslag kascommissie

* benoeming kascommissie
* bepaling hoogte contributie 2022

5. Overname door Twenthe Uitvaartverzekeringen
* Stemming over:

- de waarde van de uitkering
- de contributie
- opheffen huishoudelijk reglement en de statuten
- opheffen uitvaartvereniging De Laatste Eer Hurdegaryp
- overdracht rechten en plichten door Twenthe Uitvaart-

verzekeringen
- korting bij uitvaartondernemers: Tij Uitvaart (Reiny van
der Vegt) en Fines Uitvaartzorg (Els Breimer)
- 100-jarigen
- 0-leden

6. Rondvraag
7. Sluiting

www.de-laatste-eer-hurdegaryp.nl
de.laatste.eer.hurdegaryp@gmail.com

Na dit gesprek vraagt de voorzitter aan de aanwezige leden of zij akkoord gaan met het

Inhoudsopgave

starten van de onderhandelingen met Twenthe Verzekeringen.
Dat doen de aanwezige leden en ledenadministrateur dhr. J. Meijer geeft via de telefoon
zijn akkoord.
Over ongeveer vier weken wordt weer een ledenvergadering uitgeschreven en tot die tijd

1. Voorwoord
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2. Het bestuur
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3. De Vereniging
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start met Twenthe Verzekeringen.

4. Uitvaartverzorging
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hen een boekenbon.

kunnen de leden bezwaren indienen.
7. Rondvraag
* Mw. R. van der Vegt vindt het dapper dat het bestuur bij de les blijft en onderhandelingen
* De voorzitter bedankt de heren Schreiber en Bakker voor de kascontrole en overhandigt
8. Sluiting

5. Nardus Norm
6. Activiteiten

Dhr. J.W. Miedema bedankt een ieder voor de aanwezigheid en sluit de vergadering.
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7. Publiciteit en Communicatie

11. Slotwoord

8. Koepelorganisaties

Het aantal leden laat een stijging zien. Dit is te danken aan het feit
dat de Vereniging contact heeft gelegd met Twenthe Verzekeringen.
Namens Twenthe gaat mw. Jolanda Edes, na het bezorgen van een
brief, bij de inwoners van Hurdegaryp langs om te vragen of zij zich
willen laten bijverzekeren en of ze lid willen worden van Uitvaartvereniging De Laatste Eer.

9. Financiën
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10. Verslag ledenvergadering 2018
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11. Slotwoord
12. Agenda
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Het jaarverslag is vastgesteld op woensdag 9 september 2020

Voorzitter (interim)

Secretaris

dhr. J.W. Miedema

mw. J. Schippers-ter Wee
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1. Voorwoord

* Benoeming kascommissie
Is op dit moment niet aan de orde.

Met dit jaarverslag doet het bestuur verslag van 2020.

* Bepaling hoogte contributie 2021
Schuiven we ook nog even voor ons uit.

Met dank aan de secretaris wordt ook dit verslag goedgekeurd.
6. Toekomst van de Uitvaartvereniging
Er zijn twee dingen die het bestuur heeft doen besluiten om te willen onderzoeken of we de
Uitvaartvereniging willen onderbrengen bij Twenthe Uitvaartverzekeringen:
1. Het financiële aspect: de enige opbrengsten is de contributie.
2. Het vinden van bestuursleden.

Bij de gesprekken met Twenthe staat het belang van de leden voorop.
Het bestuur gaat in gesprek met de aanwezigen:
- Als Twenthe de Uitvaartvereniging overneemt, kunnen ze hun producten gemakkelijker aan-

Het doel en de grondslag van vereniging zijn om op basis van vrijwilligheid, onderlinge solidariteit en nabuurschap en/of geïnspireerd vanuit een christelijke visie, onderlinge hulp te verlenen op
het gebied van de uitvaart en een overledene op de meest waardige
wijze, overeenkomstig zijn/haar wensen, naar zijn/haar laatste rustplaats te brengen, mede om te voorkomen dat de verzorging van
een stoffelijk overschot van de mens een voorwerp van winstbejag
wordt. De vereniging heeft primair een lokaal karakter.

bieden aan de nieuwe leden.
- Heeft het bestuur een fusie overwogen met Uitvaartvereniging in de omgeving, bv. Burgum?

Ja, dat heeft het bestuur, maar de verschillen zijn heel groot en bovendien wil het bestuur het
goed regelen voor de leden.
- We moeten snel handelen in deze Coronatijd. Onze financiën zijn nu nog op een goed niveau.
- Houden de leden dezelfde voorwaarden?

Het jaarverslag wordt drie weken voor de ledenvergadering gepubliceerd op de website en wordt op verzoek toegestuurd aan belangstellenden. Het jaarverslag is beschikbaar voor de leden op de
ledenvergadering en wordt in de vergadering vastgesteld.

Dat is het uitgangspunt voor het bestuur want de leden zijn het belangrijkst, zij moeten er niet
op achteruit gaan. Tijdens de onderhandelingen moet blijken of we een termijn kunnen afspreken over het behouden van de voorwaarden.
- Wat gebeurt er met de leden die het niet willen, kunnen ze hun ingelegde geld terugkrijgen?
Deze leden kunnen zich uit laten schrijven of zich over laten schrijven naar een andere vereniging, maar hun ingelegde geld kunnen ze niet opeisen.
- Hoe komt het met de uitvaartondernemers in het dorp?

Mw. R. van der Vegt geeft aan dat ze positief is over de ontwikkelingen en zou er ook voor
pleiten om de 15% korting op het basistarief willen behouden voor de leden van Hurdegaryp.
Zij gaat in overleg en geeft binnenkort uitsluitsel.
Voorzitter dhr. J.W. Miedema neemt contact op met mw. E. Breimer. Ook deelt hij mee dat
Twenthe positief staat tegenover samenwerken met beide uitvaartondernemers.
- Hoe staat de Federatie tegenover een overname?
Secretaris mw. J. Schippers heeft contact opgenomen met de secretaris van de Federatie en is
gebeld door dhr. D. Schotanus van het bestuur. Aangeraden werd om contact op te nemen
met de Uitvaartvereniging is Wergea. Dat zal mw. J. Schippers deze week doen.
- Hoe zit het met eventueel financieel goodwill, wie heeft er baat bij?
Dat is ten gunste van de leden.
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Verslag van de ledenvergadering van Uitvaartvereniging "De Laatste Eer",

2. Het bestuur

gehouden op woensdag 9 september 2020 in It Maskelyn te Hurdegaryp

Het bestuur heeft, in verband met Corona, in 2020 drie keer vergaderd.

Aanwezig: Jan Willem Miedema (voorzitter a.i., penningmeester), Wikje van der Kooi, Jacqueline
Schippers (secretaris/verslag), Reiny van der Vegt (uitvaartondernemer), Douwe Bakker

Tot ons groot verdriet is op 6 april 2021 overleden ons bestuurslid Wikje
van der Kooi. Zij was vanaf 2012 lid van het bestuur. Wij zullen haar her-

(kascommissie) en Harm Schreiber (kascommissie).
Afwezig: Johan Meijer en Els Breimer (uitvaartondernemer)

inneren als een enthousiast en zeer betrokken bestuurslid. Wikje was een

1.Opening

echte Hurdegarypster en wist ons, als bestuursleden, veel te vertellen

Dhr. J.W. Miedema opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

over Hurdegaryp en zijn inwoners.

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt zonder wijzigingen en aanvullingen vastgesteld.
3. Mededelingen en ingekomen stukken
Geen.
4. Verslagen

* Verslag ledenvergadering 27 maart 2019
* Mw. R. van der Vegt heeft een aantal telefoontjes van dorpsgenoten gehad waarin meegedeeld
werd dat de actie van Twenthe Verzekeringen niet op prijs wordt gesteld. Dhr. H. Schreiber

Samenstelling en taken bestuur vanaf 1 januari 2020

vraagt zich af of de actie op deze manier wel gehouden mag worden. Is dit colportage? Dat is inVoorzitter

Secretaris

Penningmeester

dhr. J.W. MIedema

mw. J. Schippers

dhr. J.W. Miedema dhr. J. Meijer

Financiën en

Ledenadministratie

Bestuurslid
mw. W. van der Kooi

middels verboden. Hij neemt contact op met Twenthe.
Met dank aan de secretaris wordt het verslag goedgekeurd.

* Jaarverslag 2019

x

* Het ledenaantal laat een lichte stijging zien. Een aantal leden heeft een hoge leeftijd bereikt.

actuariële aspecten
Vermogensbeheer

Mensen boven de 70 jaar kunnen geen lid meer worden.

x

Automatisering

5. Financiën

x

* Financieel verslag 2019
Communicatie

x

Verzekeringen

x

Regel- en

x

x

* Er is een positief resultaat van €8.100,-.

x
x

wetgeving
Administratieve

x

* De hoogten van contributie en de vergoeding zijn gelijk gebleven.

x

* Er is €20.000,- van het vermogen overgeheveld naar de reserve waardoor de dekkingsgraad
omlaag gaat.
* Er is nu nog €4.150, - aan rente binnengekomen, dat valt in 2020 praktisch weg. Het deposito is

organisatie en inter-

afgelopen.

ne controle

* Verslag kascommissie
Dhr. D. Bakker zegt dat de leden van de kascommissie geen onregelmatigheden hebben geconstateerd. De voorziening is een heikel punt. Aan de penningmeester wordt decharge verleend.
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9. Financiën

3. De Vereniging

De contributie bedroeg € 14.50, met acceptgiro € 16.00.
De vergoeding bij overlijden was € 775.00.

Op 31 december 2020 bedroeg het aantal leden 796

Financieel overzicht 2020 (Balans)
ACTIVA

2020

2019

PASSIVA

Vaste termijn sparen
Rendementsrekening
Rabo rekening courant
Nog te vorderen contributie
Overig te vorderen

0
165.104
6.609
378
10

100.000
56.460
6.511
587
7.120

Premiereserve
Reserve
Nog te betalen kosten

Totaal

172.101

170.678

Totaal

2020

2019

150.501
21.480
120

150.501
20.164
13

172.101

170.678

Vermogensopstelling
Eindstand 2019

20.164

Mutatie technische voorzieMutatie premiereserve
Resultaat 2020

0
0
1.316

Eindstand 2020

21.480

Financieel overzicht 2020 (Exploitatie)
Opbrengsten
Contributie

2020

2019

Lasten

Rente spaarrekening vast
Rente rendementsrekening

€0
-€ 699
€ 4.138
€ 10

€0
Vergaderkosten
-€ 120 Afdracht Federatie
Advertentiekosten
€ 4.150 Bankkosten
€6
Kosten bestuur
Kosten website 2020/2019
Resultaat (positief)

totaal

2019

€ 10.710 € 10.961 Vergoedingen overleden leden € 10.850 € 5.425
Administratiekosten

Dotatie voorziening oninbare vorderinLeden van andere verenigingen

2020

€ 14.159 € 14.997 totaal

€ 1.004

€ 489

€ 72
€ 455
€ 128
€ 215
€0
€ 120

€ 47
€ 323
€ 60
€ 208
€ 238
€ 112

€ 1.316

€ 8.095

€ 14.159 € 14.997

Dec. 2020

Dec. 2019

Dec. 2018

Dec. 2017

Aantal leden

796

811

801

774

Man

390

397

393

377

Vrouw

406

414

408

397

Kind

78

75

68

60

0-lid*

22

24

26

27

Percentage lid**

77

66

48

28

Normaal lid

619

646

659

659

Overleden

13

7

10

10

Verdeling

* Een 0-lid is iemand die op latere leeftijd lid is geworden. Dit houdt in dat men
wel de jaarlijkse contributie betaalt, maar geen uitkering ontvangt. Wel kan gebruik worden gemaakt van de 15% korting. Op 11 juli 2018 is afgesproken dat
we geen 0-leden meer aannemen.
** Een percentage lid is iemand die op latere leeftijd instroomt (vaak vanuit een
andere vereniging ). Door het verschil aan ledenvergoedingen tussen de verenigingen ontstaat er, wanneer men zich niet volledig inkoopt bij overgang, een tekort.
Het tekort wordt dan in een percentage uitgedrukt en later bij overlijden verrekend
aan de nabestaanden. Men kan wel gebruik maken van de 15% korting.
Categorie

Verdeling naar leeftijd

Nieuwe leden

0

0

80 - 100 jaar

103

0

9

60 - 80 jaar

266

3

2

40 - 60 jaar

213

7

9

18 - 40 jaar

136

3

10

jonger dan 18 jaar

78

4

2

796

17

32

100 jaar en ouder

De kascontrole heeft plaatsgevonden op 24 februari 2020.
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Uitgeschreven leden

4. Uitvaartverzorging

6. Activiteiten

Namens de vereniging worden de uitvaarten worden
verzorgd door:

Ledenvergadering
Op woensdag 9 september 2020 heeft de ledenvergadering plaatsgevonden in It Maskelyn.
Namens de kascommissie waren dhr. H. Schreiber en dhr. D. Bakker
aanwezig.
Vergaderingen van de Friese Federatie
In verband met Corona werd de voorjaarsvergadering niet gehouden,
maar werd op 22 oktober 2020 gecombineerd met de najaarsvergadering. De vergadering werd via livestream gehouden in Franeker.
Wij hebben ons hiervoor niet opgegeven.

www.tijuitvaart.nl
Tij@tijuitvaart.nl
Reiny van der Vegt
Sarissa Schoppert
Stationsweg 2
9254 HB Hurdegaryp

www.finesuitvaartzorg.nl
els@finesuitvaartzorg.nl
Els Breimer
Vossenburcht 34
9254 AN Hurdegaryp
Telefoon 06-20396322

5. Nardus Norm
De Nardus gedragscode is een kwaliteitskenmerk voor de verenigingen die aangesloten zijn
bij de Federatie van Uitvaartverenigingen in
Friesland. Op 17 november 2016 heeft de vereniging de Nardus Gedragscode ontvangen tijdens de najaarsvergadering van de Federatie in
Sneek.
Met ingang van 2019 is de Nardus gedragscode
gewijzigd in Nardus Norm. Aan de inhoud van
het kwaliteitskenmerk is niets gewijzigd.
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Vergaderingen van het Cluster Tytsjerksteradiel
Deze vergaderingen gingen, in verband met Corona, niet door.

7. Publiciteit en Communicatie
Website
De website is bedoeld als een informatieve site. De site wordt actueel
gehouden door de secretaris.
Advertenties
Iedere maand staat een advertentie in “Tusken Wâld en Wetter”

8. Koepelorganisaties
Federatie van uitvaartverenigingen in Friesland
Wij zijn aangesloten bij de Federatie van Uitvaartverenigingen in
Friesland.
Nardus
De Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland is aangesloten bij
Nardus. Deze landelijke vereniging behartigt de belangen van aangesloten uitvaartverenigingen. Doordat onze vereniging is aangesloten bij
de Federatie zijn wij ook betrokken bij Nardus.
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