
Jaarverslag 2021 van de Uitvaartvereniging Grolloo en omstreken.

In 2021 moesten de vereniging afscheid nemen van 9 leden.

Mevr. A. Enting-Gerding, mevr. G. Sijbring-Zijgers, de heer J. Oosterman, mevr. G. 
Hofsteenge-Jelies, mevr. R. Hendriks-Brands, mevr. S. Abbingh, de heer H. Rozema, de 
heer R. Marissen en mevr. J. Bonder-Gommers.
Het betrof hier 2 begrafenissen en 7 crematies.

Als nieuwe leden konden we verwelkomen: Anne Wietze Hiemstra, Quintin Jonah 
Hagting, Bram Johan Tjassens, Colin Boon en Ties ten Cate.

Het aantal leden was per 31 december 2021 583. 501 boven en 82 leden onder 18 jaar. 

Het bestuur kwam in 2021 één keer bijeen op 29 september 2021

Vanwege de coronamaatregelen kon de  Algemene Ledenvergadering geen doorgang 
vinden. Ook de vergadering met alle uitvaartverenigingen en de rayonvergadering van de 
Drentse Bond gingen niet door.

De Algemene Ledenvergadering van de Drentse Bond werd gehouden op
zaterdag 9 oktober 2021 in Zalencentrum Meursinge te Westerbork.
Het belangrijkste onderwerp van deze vergadering was de Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen, die vanaf 1 juli 2021 van kracht is geworden. Deze wet is van toepassing
op alle verenigingen stichtingen. 
Besturen van verenigingen moeten hun taken en verantwoordelijkheden goed gaan 
regelen en vastleggen. Hiervoor moet op korte termijn een bestuursreglement worden 
opgesteld. Het wijzigen van de statuten mag later plaatsvinden. In de wet is hiervoor een 
periode van vijf jaar opgenomen.Het bestuur van de Drentse Bond richt een werkgroep op 
die zich in eerste instantie bezig houdt met het opstellen van het bestuursreglement en 
later met het wijzigen van de statuten.

Door actuaris Jan Voois is een nieuw actuarieel rapport opgemaakt.
De financiële positie voldoet met 115% ruim aan de minimale ondergrens van de 
dekkingsgraad van 105%. 

In 2021 werd Yarden Uitvaartverzekeringen overgenomen door Dela. Per 1 januari 2022 
werd de samenwerking met de uitvaartvereniging opgezegd.
Voor de leden die een aanvullende verzekering bij Yarden hebben is er niets veranderd..

Ook 2021 stond nog in het teken van het covid19 virus in zijn soorten en maten.
Er werd begonnen met het op grote schaal vaccineren tegen het virus. 
Er ontstond verdeeldheid tussen mensen die zich wel en mensen die zich niet lieten 
vaccineren. Een deel van de bevolking voelde zich, door de strengere maatregelen, van 
hun vrijheid beroofd. Er ontstonden complottheorieën; er werden demonstraties gehouden 
die uitliepen op ongeregeldheden. Maar dat alles woog niet op tegen de goedheid die in 
veel mensen naar boven werd gehaald. Denk aan al die initiatieven van mensen van 
goede wil om te helpen, te steunen en de pijn van getroffenen te verlichten.
Creativiteit en daadkracht werden ingezet om de horeca en andere ondernemingen op de 
been te houden, om kinderen zo goed mogelijk onderwijs te bieden, om het gewone leven 
zo normaal mogelijk door te laten gaan.
En dat alles met in het achterhoofd: we moeten hier samen doorheen, het komt weer goed
want ook dit gaat voorbij.


