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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 21 MAART 2018
Aanwezig: Cees Bakker, Bert de Bruin, Jan de Bruin, Arie Dekker, Joost Emmerik, Frits Kaaij,
Gerard Koersen, Freddy Ploeger, Wietze Jan Ramaker, Bart Slooten, Leo de Vet en Rietje van Luijn
Afwezig: Theo Rood en Piet Vries

1 – Vaststellen agenda
De agenda wordt onveranderd vastgesteld.

2 - Opening voorzitter
Bart Slooten opent de vergadering om 20.17 uur en spreekt zijn verwondering uit dat geen enkel lid is
komen opdagen.

3 - Verslag jaarvergadering 2017
Inhoudelijk: Bart Slooten wil bij punt 5, tweede alinea toegevoegd hebben dat de vergadering akkoord
is gegaan met twee soorten pakketwaarde.
N.a.v.: Arie Dekker wil weten of de urnenmuur schoongemaakt gaat worden, Freddy bevestigt dat.
Jan de Bruin vraagt of er een bankje geplaatst gaat worden, dat mag helaas niet.
Met deze wijzigingen is het verslag goedgekeurd en vastgesteld.
4 - Jaarverslag 2017
Bart memoreert de overledenen van het afgelopen jaar. De leeftijden liepen uiteen van 21 tot 104
jaar. Hierna heeft hij het woord aan de secretaris en de penningmeester. Het verslag is op papier aan
alle aanwezigen verstrekt, het bestuur geeft een toelichting over de problemen waar de vereniging
het afgelopen jaar mee te maken heeft gehad.
Groot probleem is het Actuarieel rapport. We hebben meer geld bij minder leden en toch
onvoldoende dekking. Onze kosten zouden met 51% zijn gestegen, wat zeer onwaarschijnlijk is.
Uitgezocht wordt hoe dit kan, het bestuur wordt hierin bijgestaan.
Dat de vereniging minder inkomsten genereert dan in het verleden berust op het feit dat er vrijwel
geen rente meer wordt gegeven, maar ook dat steeds meer leden kiezen voor een uitvaart via een
ander dan de fa. Duin, waardoor de vereniging geld misloopt. Ook loopt het ledenaantal terug omdat
er minder leden bijkomen dan overlijden. Werven van nieuwe leden was in het verleden al moeilijk,
de nieuwe wet op de privacy heeft het niet makkelijker gemaakt. Wij mogen geen gegevens van onze
leden aan anderen verstrekken. Nuvema heeft geen buitendienst meer en kan ons hier ook niet
meer mee helpen. Wel mogen wij ons profiel op hun website plaatsen.
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De vereniging zal meer rendement moeten halen. Een verhoging van de contributie is noodzakelijk,
maar moet wel in verhouding blijven. Het bestuur denkt aan een verhoging van €1 per lid per jaar.
De leden zullen uitgebreid moeten worden geïnformeerd waarom een verhoging noodzakelijk is.
Deze verhoging wil het bestuur pas volgend jaar invoeren. Neemt het bestuur geen maatregelen dan
kan het persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de tekorten.
Bart licht dit toe: het bestuur moet behoorlijk besturen, het Actuarieel Rapport is een waarschuwing.
Het bestuur laat de cijfers checken en vraagt daarna advies aan Nuvema. Daarna wordt dit advies
aan de leden voorgelegd. Een optie is om het tekort van €8 per lid in drie stappen door te berekenen.
Als veel leden opzeggen dan is het einde vereniging en worden de overgebleven leden
ondergebracht bij een andere vereniging. Nogmaals, we verwachten niet dat het zo ver komt, maar
moeten er wel rekening mee houden.
Hierna geeft Joost Emmerik een toelichting op de financiën. Er zijn nog niet eerder zo veel mensen
overleden in 1 jaar, 20 maar liefst. Het is goed dat de vereniging eerder heeft besloten de
pakketwaarde voor een uitvaart die niet door de fa. Duin is verricht te verlagen. We hebben nu een
klein plus. Er zijn gelukkig geen wanbetalers onder de leden. Administratiekantoor HEM heeft
wederom de jaarrekening gecontroleerd en goed bevonden. Het bestuur verleent de
penningmeester decharge. Er zijn geen vragen, een van de leden merkt wel op dat het een moeilijke
materie is, die voor een leek moeilijk te begrijpen is.
Wietze Jan vindt de jaarrekening er goed uitzien, dat geeft hem vertrouwen. Hij geeft de tip op de
balans eerst naar de verplichtingen te kijken.

Het jaarverslag wordt met algemene stemmen goedgekeurd.
5 – Mededelingen
Bart deelt mee dat een nieuw bestuurslid noodzakelijk was en dat Wietze Jan Ramaker zich
heeft aangemeld als kandidaat. Fijn is dat Wietze Jan financieel onderlegd is en een echte
Koedijker van geboorte, al woont hij nu in Alkmaar-Noord. Wietze Jan zit tegen zijn pensioen
aan en heeft de behoefte de gemeenschap te dienen met zijn kennis en vaardigheden. Hij is al
toegetreden tot de Historische Vereniging. Het bestuur kan blij met hem zijn vindt Wietze
Jan, maar de vergadering beslist. Gelukkig is Wietze Jan met algemene stemmen gekozen.
Het bestuur is er blij mee.
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Wietze Jan gaat het secretariaat doen, zodat Freddy zich geheel op de meldingen van
overlijden en de dragers kan richten, gelukkig wel als bestuurslid. Wietze Jan wil graag
opmerken dat wat hij van het werk van Freddy heeft gezien dat alles tiptop in orde is. Dit
bestuur werkt echt professioneel, wat Bart natuurlijk leuk vindt om te horen. Jan de Bruijn
merkt op dat vroeger (hij was heel lang voorzitter en is nog langer drager) alles gemoedelijker
en makkelijker ging dan nu. In deze nieuwe tijd moet alles professioneel en wordt er meer van
bestuursleden geëist. Bart vindt dit leuk om te horen. Joost merkt op dat dit ook moet, het
wordt geëist door de branchevereniging.
6 – Bestuursverkiezing
Bart treedt af en stel zich herkiesbaar, Wietze Jan is kiesbaar. Beiden worden unaniem
ver/herkozen. Bart bedankt de vergadering voor het vertrouwen in hem.

7 – Rondvraag
Bart deelt de notulist mee dat zijn vrouw het waardeert dat ze in de notulen een sterke vrouw
genoemd is.
Hij heeft nog een mededeling: Per 25 mei is de privacywetgeving veranderd, er zijn 4
personen in vaste dienst om te controleren of alles via de wet geregeld is. Zo mag je geen
adressen oneigenlijk gebruiken, geen info doorsturen aan leden tenzij zij hebben aangegeven
dat te willen. Ook mag er geen administratie op een USB-stick staan, omdat die verloren kan
worden. Mocht het bestuur de fout ingaan en er komt een claim, dan is het bestuur hoofdelijk
aansprakelijk en moet de schade betalen. Het bestuur is bezig alle formulieren in te vullen en
het certificaat te verkrijgen. De schoonzus van Bart heeft veel voorbereidend werk gedaan,
omdat ze dit ook voor Aurora deed was dit voor onze vereniging zeer prettig. De leden
worden later dit jaar op de hoogte gesteld en e.e.a. wordt op de website vermeld.
Dan zegt Bart dat vorig jaar een inhaalslag gemaakt is met het vieren van jkubilea van dragers
en bestuursleden. Helaas is toen Freddy over het hoofd gezien, terwijl hij al meer dan 36 jaar
bij de vereniging actief is. Als bedankje kreeg hij een dinerbom voor het restaurant in de
molen en een mooi boeket.
8 – Sluiting
Om 21.05 sluit de voorzitter de vergadering
Verslag: uitgewerkt op zaterdag 8 september 2018 door Rietje van Luijn
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