
JAARVERSLAG 2017 van de Uitvaartvereniging Grolloo en omstreken.

In het jaar 2017 hebben wij van 4 leden afscheid genomen:
mevr. G. Jansen-Boer, de heer A.J. Evenhuis, de heer J. Hoiting en de heer R. de Weerd.

Het betrof hier 4 crematies. 

In 2017 mochten wij 7 nieuwe leden verwelkomen: 
Lynn Hope Lubbersen, Tess Gritter, Daniël Gritter, Emma Dijkstra, Lester-Luc Wisselink, 
Jasmijn Janneke Muggen en Lise Romy Medendorp. 

Het aantal leden was op 31 december 2017 629 personen: 535 leden boven en 94 onder 
18 jaar. 

Het bestuur kwam in 2017 5 keer bijeen. 

De Jaarvergadering van de Drentse Bond werd op 11 maart 2017 in Westerbork 
gehouden.
De aanwezigen werden geinformeerd over het actuele onderwerp datalekken. Bij een 
datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van 
persoonsgegevens bij een organisatie, zonder dat dit bedoeling is van deze organisatie.

Onder een datalek valt dus niet alleen het vrijkomen van gegevens, maar ook 
onrechtmatige verwerking van gegevens.
Voorbeelden van datalekken zijn: een kwijtgeraakte USB-stick, gestolen laptop, inbraak in 
een databestand door een hacker en onterechte verstrekking van persoonsgegevens aan 
derden.
Uitgelegd werd hoe een dergelijk datalek voorkomen kan worden.
Een dergelijk voorval moet altijd worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Zoals voor veel verenigingen is het ook voor de Drentse Bond moeilijk nieuwe 
bestuursleden te vinden. De Bond doet een oproep aan alle besturen om dit probleem te 
helpen oplossen. Een kandidaat hoeft niet per se een bestuurslid van een vereniging te 
zijn. Ook een gemotiveerd lid is van harte welkom.

De Algemene Ledenvergadering van onze vereniging werd gehouden op 6 april 2017 in 
het Markehuis te Grolloo. Er waren in totaal 7 leden aanwezig.

Op 14 juni 2017 waren de uitvaartverenigingen in de gemeente Aa en Hunze te gast bij
de Begrafenisvereniging Rolde. Deze vereniging vierde haar 100 jarig bestaan met  een 
Uitvaartbeurs in de Jacobuskerk in Rolde en diverse lezingen in het Stationskoffiehuis.
Tijdens de rondleiding over de begraafplaats werd ook de plaats getoond waar het nieuwe 
gedeelte van de begraafplaats zal worden gerealiseerd.
Er werden enkele bijzondere graven bezocht o.a. van Harry Muskee en de plannen voor 
de lichtjesavond op 5 november werden besproken.

Tijdens de daaropvolgende vergadering kwamen onderwerpen als onderhoud en 
vernieuwing van de begraafplaatsen aan de orde.
De gemeente zal een lang gekoesterde wens van de verenigingen in vervullen laten gaan 
door publicatieborden te plaatsen bij of op de begraafplaatsen. Op alle begraafplaatsen 
komt hetzelfde type bord of kast te staan.



De gemeente heeft een shoveltje aangeschaft voor het verplaatsen van zand rond een 
pas gedolven graf, zodat de aanwezigen bij een begrafenis geen hinder ondervinden van 
een berg zand bij het graf. 

De Begrafenisvereniging Rolde kreeg van alle uitvaartvereniging een cheque van € 750 
aangeboden voor een nieuw zitbankje op de begraafplaats.

De volgende bijeenkomst van uitvaartverenigingen en gemeente zal worden gehouden 
op 13 juni 2018 in Gasselte.

Op 16 juni 2017 was de voorzitter aanwezig bij de opening van het nieuwe crematorium 
van Hoogeveen/Fluitenberg en het Yardenhuis Zevenberg. Het gebouw, de aankleding en 
de organisatie zijn volledig aangepast aan de wensen en eisen van deze tijd en bieden 
nabestaanden de mogelijkheid een persoonlijke invulling te geven aan het afscheid van 
hun dierbaren. 

Op 17 juni werd de jaarlijkse inspectieronde gehouden op de begraafplaats in Grolloo. Er
werden de nodige schoonmaakwerkzaamheden verricht en helaas moest worden 
vastgesteld dat het onderhoud van de begraafplaats niet voldoet aan de gewenste 
standaard. Het bestuur heeft hierover contact opgenomen met de gemeente. De 
gemeente zegde toe het verantwoordelijke hoveniersbedrijf hierop aan te spreken. Hierna 
werd deze zaak naar tevredenheid afgehandeld.

Op 18 september 2017 bracht het bestuur een bezoek aan Yarden en Geerts 
Uitvaartverzorging in Assen. 
Het bestuur maakte kennis met de nieuwe adjunct-directeur in de noordelijke regio mevr. 
Jeanet de Groot. 
De contactpersoon van de vereniging mevr. Diet Rogman vertelde dat Yarden en Geerts 6 
uitvaartverzorgers en 2 administratief medewerkers in dienst heeft.  
De facturering is terug in handen van Yarden en Geerts i.p.v. de centrale afdeling van 
Yarden. Er is weer een directe lijn.

Het bestuur was erg blij met de spontane toezegging van mevr. De Groot om de bouw van
de website van de vereniging te sponsoren.

De jaarlijkse rayonvergadering van de Drentse Bond werd op  23  oktober 2017 in het 
Stationskoffiehuis in Rolde, gehouden.
Ook dit jaar werd gewezen op de noodzaak van het laten opstellen van een actuarieel 
rapport. 
Een dergelijk rapport toont de financiële gezondheid van de vereniging en geeft inzicht in 
de benodigde reserves. Bij een teveel aan reserves bestaat de kans dat er belasting over 
betaald moet worden. Het is dus zaak dit goed in de gaten te houden en tijdig maatregelen
te nemen door b.v. de bijdrage op de uitvaartkosten te verhogen of de contributie te 
verlagen.

Ook werd geattendeerd op de noodzaak van actieve ledenwerving door de verenigingen. 
In het verleden gingen adviseurs van de uitvaartverzekeringsmaatschappij langs de 
deuren om een lidmaatschap en een aanvullende verzekering af te sluiten. 
Maar sinds de invoering van de nieuwe wet is dit niet meer mogelijk. 
Verenigingen zullen dus zelf aan de weg moeten timmeren, zich laten zien en reclame 
maken.



Het bestuur van de Drentse Bond attendeerde erop dat Nardus, de overkoepelende 
organisatie van vertegenwoordigers van provinciale bonden van uitvaartverenigingen, hulp
biedt bij zaken betreffende belastingen, personeelszaken en wettelijke voorschriften.

De heer Tinge, adviseur van Yarden Uitvaartverzekeringen was aanwezig om uitleg te 
geven over de collectiviteitskorting en een hernieuwde overeenkomst met de 
verenigingen.

En tot slot:
Beste leden, het bestuur doet een beroep op u om te helpen bij de instandhouding van de 
vereniging. Vertel de mensen in uw buurt wat de vereniging voor u betekent, welke 
voordelen het lidmaatschap biedt, werf nieuwe leden en schroom niet om ja te zeggen als 
u wordt gevraagd om zitting te nemen in het bestuur. 

Jan Tjassens, voorzitter

Greet Homan-Bultena, secretaris/penningmeester


