Verslag van de jaarvergadering van de Uitvaartvereniging Grolloo en omstreken
op 11 april 2019 in Het Markehuis te Grolloo.
Aanwezig: Jan Tjassens, Geesje Bardie, Yvonne van der Zee, Bert Somer, Hendrikus
Schrotenboer, Albert Schuiling, Margriet Dilling en Greet Homan.
Afwezig met kennisgeving: Margriet Sijbring, Jan en Liesbeth Hendriks
1. Opening
Voorzitter Jan Tjassens vertelt in zijn openingswoord over de veranderingen die er in
de afgelopen decennia hebben plaatsgevonden met betrekking tot leven en
sterven. Hij haalt hierbij de geschiedenis en de betekenis van noaberschap aan, zoals
deze gebruikelijk was op het platteland.
Hierna opent hij de vergadering.
2. Mededelingen
De voorzitter merkt op dat het in de toekomst wellicht nodig zal zijn dat kleinere
uitvaartverenigingen samen worden gevoegd. Drenthe telt op dit moment 47
uitvaartverenigingen.
3. Verslag van de jaarvergadering van 5 april 2018
Secretaris leest het verslag voor.
Het verslag wordt goedgekeurd en ongewijzigd vastgesteld.
4. Jaarverslag
Het jaarverslag van 2018 wordt door de secretaris voorgelezen. Het verslag wordt
goedgekeurd en ongewijzigd vastgesteld. Voorzitter en secretaris ondertekenen het
verslag.
5. Financieel verslag
De penningmeester licht het financiële overzicht en de financiële balans van 2018 op
verschillende punten toe.
6. Verslag kascommissie
Op 6 maart 2019 hebben Jan en Liesbeth Hendriks de financiële
stukken gecontroleerd. Zij kunnen helaas niet op de vergadering aanwezig zijn en
hebben daarom een mail gestuurd voor de vergadering. Hierin adviseren zij de
vergadering het bestuur décharge te verlenen voor de juiste en correcte wijze van
financieel handelen van de secretaris/penningmeester.
Hierna wordt het financiële verslag door alle bestuursleden ondertekend.
7. Vaststellen van de vergoeding
De bijdrage van de vereniging op de eindnota van de uitvaartverzorger is € 775 per
sterfgeval. Dit bedrag wordt ongewijzigd vastgesteld.
8. Vaststellen van de contributie
De contributie, zijnde € 18,15 per persoon per jaar, wordt ongewijzigd vastgesteld.
9. Bestuursverkiezing
Jan Tjassens is aftredend en herkiesbaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten
gemeld. Hij wordt bij acclamatie herkozen in het bestuur.

10. Rondvraag
Margriet Dilling merkt op dat het onderhoud van de begraafplaats is verbeterd. Zij
vraagt of klachten rechtstreeks bij de gemeente moeten worden gemeld of dat dit via
de uitvaartvereniging moet gebeuren.
Het is volgens aanwezigen wenselijk dat als er een klacht naar de gemeente
gaat de vereniging hiervan op de hoogte wordt gesteld.
Albert Schuiling vraagt of er een plattegrond van de begraafplaats zal worden
opgehangen in de publicatiekast. Volgens het bestuur is nog niet precies bekend wat
de gemeente in de kast gaat plaatsen.
Margriet Dilling vraagt waarom de steen wel van het graf wordt gehaald en de
stoffelijke resten blijven liggen bij het ruimen na het aflopen van de huurperiode.
Hendrikus Schrotenboer antwoordt dat nabestaanden het niet noodzakelijk vinden om
de huur nog te betalen als het graf toch wel blijft liggen.
Margriet Dilling zegt dat de kerk in Grolloo een goed contact heeft met de
uitvaartleiders van Yarden en Geerts. Zij vraagt of er nog nieuwe personeelsleden
worden aangetrokken nu Henk Wever en over een poosje ook Diet Rogman
vertrekken bij Yarden en Geerts. Secretaris vertelt dat er een nieuw personeelslid is
bijgekomen.
Geesje Bardie vult aan dat de huidige regiodirecteur Jeanet de Groot een goede
invloed heeft op het functioneren van Yarden en Geerts; er is een direct contact en de
eindrekeningen zijn weer in eigen beheer. Indien nodig kunnen er uitvaartleiders uit
andere plaatsen worden aangetrokken.
11. Sluiting
De voorzitter dankt alle leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.

