
Verslag van de jaarvergadering van de Uitvaartvereniging Grolloo en omstreken
op 6 april 2017 in Het Markehuis te Grolloo.

Aanwezig: Jan Tjassens, Albert Schuiling, Geesje Bardie, Yvonne van der Zee, Bert 
Somer, Hendrikus Schrotenboer, Berend Dekker en Greet Homan.

Afwezig met kennisgeving: Margriet Dilling, Margriet Sijbring en Geert Wigchering.

1. Opening
    De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

2. Mededelingen
    Er zijn geen mededelingen vanuit het bestuur.

3. Verslag van de jaarvergadering van 7 april 2016
    Secretaris leest het verslag voor, waarna het ongewijzigd wordt vastgesteld en 
    ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
    N.a.v. dit verslag: Hendrikus Schrotenboer deelt mee dat de gemeente Aa en Hunze
    heeft gereageerd op de notitie van de commissie grafrechten met een voorstel tot
    herziening van het beleid betreffende begraafplaatsen en grafrechten.
    Het commissievoorstel bevat de volgende belangrijkste punten: 

 juridisch gezien is het niet mogelijk graven uit te geven voor de duur van 50 jaar
 de ongelijkheid die is ontstaan in de voormalige gemeente Rolde m.b.t. het 

verlengen van de grafrechten en het betalen van de leges door nabestaanden 
wordt rechtgetrokken. De rechthebbenden krijgen restitutie van de betaalde leges 
voor verlenging over de periode tussen 2008 en 2012

 grafrechten van voor 1998 zullen worden omgezet in grafrechten voor onbepaalde 
tijd.

    Verder vertelt Hendrikus dat het college van de gemeente Aa en Hunze heeft besloten
    graven niet te ruimen als nabestaanden hebben besloten de grafrechten niet te
    verlengen. Alleen het bovengrondse gedeelte van het graf zal worden verwijderd.

4. Jaarverslag
    Het jaarverslag van 2016 wordt door de secretaris voorgelezen. Het verslag wordt 
    ongewijzigd vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

5. Financieel verslag
    De penningmeester licht het financiële overzicht en de financiële balans van 2016 toe. 
    Om meer rente te krijgen op het spaartegoed is de Rabobedrijfsspaarrekening omgezet 
    in Rabodoelreserveren. 

6. Verslag kascommissie
    Op 21 maart 2017 hebben Geert Wigchering en Berend Dekker de boeken 
    gecontroleerd. 
    Berend vertelt dat de penningmeester het financiële verslag heeft toegelicht.
    Alle financiële zaken zijn in goede orde bevonden. Op advies van de kascommissie
    verleent de vergadering het bestuur décharge. Hierna wordt het financiële verslag door 
    alle bestuursleden ondertekend.
    De voorzitter bedankt Berend voor zijn zitting in de kascommissie, gedurende de 
    afgelopen twee jaren.



7. Vaststellen van de vergoeding
    De bijdrage op de uitvaartkosten, zijnde € 750 wordt ongewijzigd vastgesteld.

8. Vaststellen van de contributie
    De contributie, zijnde € 18,15 per persoon per jaar, wordt ongewijzigd vastgesteld.

9. Bestuursverkiezing
    Albert Schuiling is aftredend en niet herkiesbaar.
    Bert Somer wordt bij acclamatie gekozen in het bestuur. Bert aanvaardt de benoeming.

Hierna richt de voorzitter zich tot Albert met woorden van waardering en dank. Albert heeft 
20 jaar lang zijn tijd en aandacht aan het besturen van de Uitvaartvereniging gegeven. Hij 
was een betrokken en behulpzaam bestuurslid. Zowel in woord als daad. Hij las alle 
informatie zorgvuldig en bracht diverse onderwerpen onder de aandacht door zijn oog voor
detail. Zijn hulp bij de schoonmaakwerkzaamheden op de begraafplaats, zijn aggregaat en
zijn aanstekelijke lach zullen node worden gemist.
Voorzitter biedt hem, namens de vereniging, een cadeaubon en een boeket bloemen aan.

10. Rondvraag
      Geen vragen.

11. Sluiting
      De voorzitter dankt alle aanwezigen voor het vlotte verloop van de bijeenkomst en sluit
      de vergadering.


