___________________________________________________________________________
Notulen Algemene Ledenvergadering dinsdag 28 april 2009
Aanwezig: 15 personen: Bestuursleden, oud-bestuursleden, medewerkers en enkele leden.
Afwezig met bericht: dhr. J. Prins, mw. J. Neefjes
1. Opening:
Voorzitter P. de Vries opent de vergadering en heet ieder hartelijk welkom.
In het bijzonder dhr. Bruin van de Federatie van onderlinge Uitvaartverenigingen in Noord
Holland.
2.Notulen Algemene ledenvergadering dinsdag 22 april 2008.
Op de Oosterbegraafplaats blijven de paden nog moeilijk begaanbaar. Hierover neemt het
bestuur middels een brief/ gesprek opnieuw contact op met de gemeente. Een brief namens
alle leden van de uitvaartvereniging met het verzoek de paden op de Oosterbegraafplaats te
verbeteren is ook een optie.
3.Jaarverslag 2008
Met een aanvulling bij de aanwezigen op de open dag wordt deze goedgekeurd.
Het verslag wordt op de website van onze vereniging gezet.
4. Financieel verslag
dhr. N. vriend geeft uitleg over dit verslag.
De kosten en de omzet zijn hoger doordat er meer uitvaarten verzorgd zijn in 2008 ten
opzichte van 2007. De teruggave van energie kosten zorgt er mede voor dat dit jaar
met een positief saldo kan worden afgesloten.
Deze worden toegevoegd aan de reserves. Dit is van belang om nu en in de toekomst
te kunnen voldoen aan de uitkering van de ledenkorting.
5.Verslag kascommissie/ verkiezing kascommissie
De kascontrole is verricht door dhr. Butterman en dhr. de Vries, zij bevonden alles
perfect in orde. Voor 2009 hebben dhr. de Vries en dhr. Harlaar zich beschikbaar
gesteld de boeken te controleren.
6.Mededelingen.
Er is een eerste overleg geweest met een uitvaartvereniging uit Grootenbroek,
Wervershoof en Lutjebroek. Bekeken wordt waar samenwerking mogelijk is. Dit was
een positief gesprek en er komen vervolg gesprekken.
In 2010 gaat de gemeente Andijk naar aller waarschijnlijkheid op in de gemeente
Groot Medemblijk. De begraafplaatsen zijn eigendom van de gemeente , zij verrichten
ook het onderhoud. Binnen de nieuwe gemeente is het aannemelijk dat de onderhoud
werkzaamheden worden uitbesteed aan een commercieel bedrijf. Het bestuur van “De
Laatste Eer” wil het komend jaar in overleg met de gemeente Andijk. Met de vraag
wat dit voor de begraafplaatsen in Andijk betekend. Zo ook vragen over de erfpacht
waar ons uitvaartcentrum op staat.

Komend jaar gaat er ook contact gezocht worden met woningbouw vereniging “Het
Grootslag” . Zij stellen geld beschikbaar voor wijkverbetering. De wens van onze
vereniging is nog steeds een colbarium achter het uitvaartcentrum.
Uitreiking oorkonde.
Uit handen van dhr. de Bruin van de federatie ontving dhr. Leijen een oorkonde. Dhr. .
Leijen zet zich al 40 jaar in voor onze vereniging als drager. 40 jaar geleden op 27
jarige leeftijd heeft hij deze taak overgenomen van zijn vader, die tot op dat moment
drager was voor onze vereniging. De voorzitter bedankte de dhr. Leijen middels een
bloemetje voor zijn 40 jarige inzet.
7.Vaststelling contributie.
-

Leden vanaf 18 jaar wordt € 11,50
Leden t/m 17 jaar wordt € 5,50
Steunlid wordt € 6,00
Ledenkorting blijft gehandhaafd op € 500,00
Voor niet-leden wordt een extra bedrag in rekening gebracht, dit
blijft gehandhaafd op € 200,00

Dit jaar wordt er een nieuw actuarieel rapport opgesteld. Opdat wij voor de toekomst
de contributie kunnen aanpassen, dan wel gelijk houden met de zekerheid dat de
ledenkortingen kunnen worden uitgekeerd.
8.Bestuursverkiezing.
Dhr. Prins en mw. Neefjes stoppen als bestuurslid voor de vereniging.
Dhr. Harlaar en dhr. de Vries hebben zich opnieuw beschikbaar gesteld voor het
bestuur voor een periode van 4 jaar.
9.Verslag Deposito
Er werd verslag gedaan door dhr. C de Vries. Het aantal mensen met een bedrag in
deposito is gestegen(19) de opendag heeft geen nieuwe leden opgeleverd. De namen
van mensen met een deposito wordt gekoppeld aan het leden bestand. Mocht het nodig
zijn dan kan er adequaat gereageerd worden.

Rondvraag
Meer bekendheid geven aan de ALV door persoonlijke uitnodigingen
Link bij de gemeentesite vragen naar onze site.
Regelmatig ingezonden stukjes in de Andijker tbv bekendheid en ledenwerving

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering
om21.38uur.
Daarna is er nog een hapje en een drankje

