
 

Jaaroverzicht 2019 van de Begrafenis- en 
Crematievereniging Dokkum en Omstreken  

Het bestuur heeft het afgelopen jaar 5 keer overleg gevoerd. Daarnaast hebben 
afgevaardigden van het bestuur vergaderingen bijgewoond van de FUF en Nardus. 

PR zaken 
De website is vernieuwd door Studio DOKcom PR & Communicatie te Dokkum. Het is een 
mooie website geworden waar je alle benodigde informatie kan vinden. Anita de Jager heeft 
de volgende documenten op de site geplaatst zoals notulen van de ledenvergadering, 
jaarrekening inclusief accountantsverslag, nieuwsbrief, protocol vermogensbeheer, privacy 
statement, statuten, machtingskaart, donorcodicil en ook editie 1 van Parels in Fries 
Uitvaartland.  Wij hopen zo onze bezoekers van de site optimaal te informeren over de 
vereniging en het bestuur.  Daarnaast zijn wij bezig met de ledenwerving voor 18-jarigen. 
Hiervoor is een nieuwe aanmeldingsbrief gemaakt voor jongeren en hun ouders.  De 
bedoeling is het lidmaatschap aantrekkelijker te maken en over persoonlijke benadering 
wordt nog nagedacht door het bestuur. 

Financiën   
Tijdens elke vergadering worden de financiën besproken. Er is met de huidige accountant 
een nieuw lager contract afgesloten voor het samenstellen van de jaarrekening. Tevens is de 
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering ondergebracht via het collectief van de Friese 
Uitvaartverenigingen. Voor de beleggingen is 2019 een goed jaar geweest. De beurzen 
hebben zich hersteld ten opzichte van 2018. Met de Rabobank is in het jaarlijks gesprek de 
financiële portefeuille doorgenomen. Met Respectrum zijn gesprekken gevoerd over de 
aflossing en rentebetaling van de leningen. De betalingen lopen met ingang van 2019 deels 
achter op het afgesproken schema. Het aantal crematies kent tot nog toe een lager aantal 
dan oorspronkelijk ingeschat. Het vergt een langere aanloopperiode voordat ook hier in het 
Noorden het aantal crematies zal toenemen. In de laatste maanden is er reeds sprake van 
een toenemend aantal activiteiten. 

Ledenoverzicht  
De vereniging telt in 2019 5506 leden. In 2019 zijn 47 leden van onze vereniging overleden 
waarvan 35 begrafenissen en 12 crematies.  

Evaluaties 
Het jaarlijkse evaluatiegesprek met de heer Henk Fennema en mevrouw Wietske Bosch 
heeft plaatsgevonden. Naar aanleiding van dit gesprek heeft het bestuur een aangepaste 
arbeidsovereenkomst gemaakt in overleg met de heer Fennema en mevrouw Bosch. 

Ook heeft er een evaluatiegesprek plaatsgevonden met de dragers de heer Nutma en de 
heer de Boer. Zij werken naar tevredenheid voor onze vereniging. 

De voorzitter en de penningmeester hebben tevens regelmatig overleg met onze 
administratieve kracht mevrouw Gerda de Vries. Zij verricht haar werk naar volle 
tevredenheid van het bestuur. 



 

Samenwerking 
Er is een prettige samenwerking met het personeel en manager van 
het Crematorium. Anne van der Meulen en Afke Veltman zijn als afgevaardigden van het 
bestuur bij de lichtjesavond op 23 januari 2020 aanwezig geweest in het uitvaartcentrum. 
Het is de bedoeling in de maand november een Lichtjesavond te organiseren op de 
begraafplaats Lindenhof.  

Als dank voor gedane diensten in het afgelopen jaar heeft het bestuur in december 
kerstpakketten uitgedeeld aan personeel, bestuursleden en uitvaartverzorgers.  

Bestuurszaken 
De heer Jan Keuning zal aftreden als bestuurslid en vicevoorzitter. Wij zijn Jan erkentelijk dat 
hij 25 jaar lang onze vereniging van kennis en kunde heeft voorzien. Wij kunnen inmiddels 
een kandidaat-bestuurslid aan u voorstellen: de heer Arnold Wiegersma.  

 

 

 

 

 

 

 

   
 


