Jaarverslag 2019 van de Uitvaartvereniging Grolloo en omstreken.
In het jaar 2019 heeft de vereniging van 5 leden afscheid moeten nemen.
De heer H. Benders, de heer G. Warringa, de heer F. Veldhuis, de heer B. Westerhof en
de heer H.H. Hagting.
Het betrof hier 2 begrafenissen en 3 crematies.
Als nieuwe leden mochten we verwelkomen: Anouck Zeewuster-Schuitema, Thomas
Zeewuster en Roos Zeewuster.
Op 31 december 2019 had de vereniging 618 leden, waarvan 525 ouder en 88 jonger dan
18 jaar.
Een overzicht van het ledenverloop vanaf 2004 t/m 2018 toont een daling in het
ledenaantal van 120 personen.
Redenen van het beëindigen van het lidmaatschap zijn o.a. verhuizing naar een andere
plaats en geen binding meer voelen met Grolloo en Schoonloo. Ook het afsluiten van een
uitvaartverzekering is vaak een reden om het lidmaatschap op te zeggen.
Het bestuur vergaderde in 2019 5 keer.
De Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 11 april 2019 in het Markehuis.
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. In
het kader van deze verordening heeft de Uitvaartvereniging Grolloo e.o. een privacy
verklaring opgesteld. Alle leden hebben hiervan een exemplaar ontvangen..
De gemeente heeft een publicatiekast op de begraafplaats geplaatst. Hierin plaatst de
gemeente mededelingen en een plattegrond van de begraafplaats. Ook de
uitvaartvereniging kan hierin informatie voor de bezoekers van de begraafplaats kwijt.
In mei 2019 is door GrollooTotaal het plan opgevat om door middel van een
welkomstmagazine nieuwe inwoners van Grolloo en omstreken kennis te laten maken
met de verenigingen en mogelijkheden binnen dit gebied. Ook de uitvaartvereniging zal in
dit magazine informatie geven over o.a. het doel van de vereniging en de voordelen van
het lidmaatschap.
De Algemene Ledenvergadering van de Drentse Bond werd op 9 maart 2019 in
Westerbork gehouden.Na het afscheid van nog een bestuurslid bestaat het bestuur van de
Drentse Bond uit slechts 2 leden. Indien er geen kandidaten voor het bestuur worden
gevonden is het mogelijk dat er volgend jaar geen ledenvergadering zal plaatsvinden.
Er werd uitleg gegeven over het computerprogramma Member Control. 16 Aangesloten
verenigingen werken met dit programma. Nardus heeft een projectgroep gestart.
Verenigingen kunnen met hun wensen en vragen bij deze groep terecht.
De Rayonvergadering van de Drentse Bond was op 16 oktober 2019 in Rolde.
Een belangrijk gesprekspunt was het beleidsplan van Nardus. Aanwezigen kregen een
aantal vragen van Nardus voorgelegd over o.a. de behoeften van de verenigingen. De
vragen waren dusdanig geformuleerd dat de aanwezigen er op dat moment niet op
konden antwoorden. De Drentse Bond heeft een reactie gegeven op het beleidsplan van
Nardus. De Bond kan niet instemmen met dit plan.
Op 4 september 2019 werd in Eext de jaarlijkse vergadering met alle
uitvaartverenigingen en wethouder en medewerkers van de gemeente Aa en Hunze

gehouden. Na een ronde over de begraafplaats beantwoordde de gemeente vragen over
o.a. het te plegen onderhoud op de begraafplaatsen. Op deze avond werd door de
gemeente materiaal, om de graven schoon te maken, uitgedeeld.
De jaarlijkse inspectieronde over de begraafplaats vond plaats op 2 november.
Het onderhoud van het groen van de begraafplaats door de gemeente is redelijk te
noemen. Onze voorzitter maakte o.a. de hekken schoon en ruimde het schuurtje op. Het
bleek dat gemeentewerkers de rijdende baar en de graflift na gebruik niet correct hadden
opgeborgen. Hiervan en van de geconstateerde nalatigheid betreffende het verfwerk van
hekken en houtwerk van het schuurtje werd de gemeente op de hoogte gebracht.

