
Ledenvergadering begrafenisvereniging Nes-Buren 28-3-2017. 

Aanwezig: Agnes Boelens, Simmie van der Meij, Hans en Gerda Spoelstra, Annemieke Kooiker, Emiel 

Kienstra, Jos en Anita Bulté, Henk de Jong, Ans Overmeer, Jos Metz, Jan Oud, Robert en Dorien Metz-

Visser en het voltallig bestuur. 

 

Afwezig m.k.: Frank de Jong, Peter Oud. 

 

1. Opening. 

Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering door alle aanwezigen van harte welkom te 

heten. Er wordt stil gestaan bij de overleden leden. Hun namen worden genoemd. 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

Er is een brief binnen gekomen van Respectum. Zij gaan verder met het uitvaartcentrum in 

Dokkum nieuwe stijl. Er komt een crematorium bij hun gebouw. 

 

3. Notulen 10-5-2016. 

De notulen worden goedgekeurd. 

 

4. Jaarverslag. 

Het jaarverslag wordt voorgelezen. Er zijn geen vragen hierover. 

 

5. Financieel verslag. 

Joop geeft uitleg over het verslag. Dit jaar is er een positief saldo van €1609,00. Op de 

spaarrekening staat €74094,00.  

Op de vraag van Jos Metz of men dit geld ook kan/mag beleggen wordt positief beantwoord. Op 

dit moment zijn vele begrafenisverenigingen bezig hoe het spaargeld het beste weg te zetten. 

Hierover geeft de Federatie ook advies. Het bestuur heeft echter besloten om niet te gaan 

beleggen. Het is altijd de vraag hoe deze gaan verlopen en vooral ook hoe snel kun je het geld 

beschikbaar krijgen als je het wel direct nodig hebt. Het spaargeld is ongeveer net zo veel als de 

actuaris voorschrijft om in bezit te hebben voor het geval er in korte tijd heel veel leden komen 

te overlijden. 

Het saldoverschil zit in de afschrijving van de auto. Deze is nu €2100,00. Vorig jaar was hij 

afgeschreven. 

 

6. Bestuursverkiezing. 

Ids Polet is sinds 17-7-1988 bestuurslid van de vereniging, waarvan de meeste jaren actief als 

secretaris. Hij geeft nu aan te willen stoppen. Rudi bedankt hem voor de 29 jaren inzet met een 

bos bloemen en een waardebon. 

Omdat het bestuur twee mensen bereid had gevonden om het bestuur te willen versterken is 

besloten om beiden voor te dragen. De leden waren het hier mee eens. Er zijn geen 

tegenkandidaten aangemeld. Dorien Visser en Gerda Spoelstra worden bij acclamatie 

aangenomen. Rudi verwelkomt hen in het bestuur. 

 

 

 

 

 



7. Wat ter tafel komt/rondvraag. 

Jos Metz: Wat is de ervaring met het nieuwe baarwagentje? Jos en Robert zijn er niet 

  enthousiast over.  Jos B. geeft aan dat het openbare kerkhof slecht berijdbaar is. 

RK kerkhof gaat goed. Het zal ook wennen zijn. Achteraf had het beter geweest 

even met de dragers te oefenen. Daarom ook het voorstel om met de bodypod 

te oefenen. Tineke gaat dit regelen. 

 Agnes Boelens: Wanneer komt de nieuwe kleding? Deze zijn in de maak. Joop zal horen hoe de  

   stand van zaken is. 

Jos Bulté: Jos wil Ids bedanken voor zijn inzet. Hij heeft Ids zo’n twintig jaar meegemaakt in 

het bestuur. 

Ans Overmeer: Bij wie moet je terecht voor een grafplaats en onderhoud op het RK-kerkhof? 

Voor deze vraag moet men bij het kerkbestuur zijn. 

 

 

De voorzitter besluit het officiële gedeelte van de vergadering om 20.40 uur, waarna Ids Polet verteld uit 

zijn memoires over de tijd voor en na het oprichten van de begrafenisvereniging. 

   

 


