
 

Jaaroverzicht 2020  
van Begrafenis- en Crematievereniging Dokkum en Omstreken 

29-03-2021 
 
Het afgelopen jaar is een bijzonder jaar geweest in verband met de Corona. Er is veel 
gebeurd en er is veel gevraagd van medewerkers, uitvaartverzorgers en ander personeel om 
de zorg te leveren die zij van de vereniging gewend zijn.  
 
Het bestuur heeft 3 keer overleg gevoerd op gepaste afstand en met inachtneming van de 
corona maatregelen. Wij zijn ook niet in de gelegenheid geweest vergaderingen van de FUF 
en Nardus bij te wonen.  Wel hebben wij de nodige verslagen ontvangen.  
 
Pr-zaken: Er zijn 250 visitekaartjes gedrukt, deze worden door de bodes afgegeven bij 
families waar zij de uitvaart hebben geregeld. Op 28 oktober heeft het bestuur bekend 
gemaakt via een schrijven in de NDC dat de jaarvergadering helaas niet door kon gaan i.v.m. 
alle beperkingen Corona pandemie. Ook de herinneringsavond die op 5 november gepland 
stond kon dit jaar geen doorgang vinden.  Besloten wordt de Algemene Jaarvergadering 
2019 en 2020 te combineren en te houden op maandag 29 maart 2021. Mocht de avondklok 
nog van kracht zijn, dan begint de vergadering om 19.00 uur. Omdat het niet mogelijk is deze 
bijeenkomst fysiek bij te wonen, is deze via livestream te volgen (zie nieuwsbrief). 
 
De nieuwsbrief is aangepast. Inhoudelijk is hij compacter geworden en gedrukt op A-5 
formaat. Hiervoor is dunner papier gebruikt omdat dit scheelt in de portkosten. De 
bezorging van de nieuwsbrief zal in Dokkum door een aantal vrijwilligers gedaan worden. Er 
wordt gewerkt aan een flyer ledenwerving. Het is de bedoeling deze te bezorgen aan niet 
leden in Dokkum. De voorzitter Anne van der Meulen en Jan Keuning hebben een interview 
gegeven over de vereniging wat te lezen was op de site “In-Dokkum ”.   

Financiën: Tijdens elke vergadering maakt Eele Jan (penningmeester) een duidelijk financieel 
overzicht en geeft uitleg aan de overige bestuursleden. Met de adviseurs van de Rabobank 
wordt in het jaargesprek de financiële portefeuille doorgenomen. De jaarrekening/begroting 
2020 wordt door de bestuursleden ondertekend en besproken met de accountants van 
ACCON/AVM te Leeuwarden. De heer Jan Winters (onafhankelijk financieel adviseur) heeft 
het afgelopen jaar ons een aantal keren bijgestaan met advies. De tarieven blijven ook dit 
jaar ongewijzigd aan vorig jaar; de contributie blijft op € 24,00 en uitkeringen € 1.150,00.  
 
Het afgelopen jaar zijn diverse overleg momenten geweest met de heren Bert van der Weide 
en Hans van den Berg van Respectrum. Belangrijkste gesprekspunt was elkaar informeren 
over het “reilen en zeilen” van Respectrum én de onderlinge samenwerking. Doelstelling is 
om samen zorg te dragen voor een sterk en stabiel uitvaartcentrum/crematorium voor de 
toekomst. Echter dit heeft tijd nodig. Gezien de lagere aantallen dan verwacht in de eerste 
jaren zijn daarom met Respectrum afspraken gemaakt over uitstel van aflossingen en 
rentebetaling. Het aantal crematies en begrafenissen neemt gestaag toe en Respectrum is 



 

positief over de toekomst.  
 
Ledenoverzicht: het afgelopen jaar zijn 81 leden overleden.  Waarvan 64 begrafenissen en 17 
crematies. Totaal aantal leden is op dit moment 5435. 
 
Het jaarlijks evaluatiegesprek met de beide bodes, de heer Henk Fennema en mevrouw 
Wietske Bosch heeft plaats gevonden. Hierbij is afgesproken dat het een punt van aandacht 
blijft, voor zover mogelijk de begrafenis/crematie in het uitvaartcentrum plaats te laten 
vinden. Ook heeft er een evaluatiegesprek plaatsgevonden met de heren Nutma en De Boer. 
Dragers van onze vereniging. Zij werken naar tevredenheid. De voorzitter en de 
penningmeester hebben regelmatig overleg met mevrouw Gerda de Vries onze 
administratieve kracht. Zij verricht haar werkzaamheden naar volle tevredenheid en denkt 
mee met het bestuur. Er is een prettige samenwerking met het personeel en manager van 
het Crematorium. In het afgelopen jaar is aandacht geweest voor de ziekte van Rein Zijlstra. 
Als dank voor gedane diensten in het afgelopen jaar heeft het bestuur kerstpakketten 
uitgedeeld aan personeel, bestuursleden en uitvaartverzorgers. 
 
Door uitstel van de Algemene Ledenvergadering heeft Jan Keuning nog een jaar als 
bestuurslid en vicevoorzitter onze vereniging van kennis en kunde voorzien. Intussen heeft 
Arnold Wiegersma al een tijdje mee kunnen draaien.  Wij zijn Jan zeer erkentelijk voor 27 
jaar bestuursfunctie van onze vereniging. 

 

 


