
 

Verslag jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Begrafenis- 
en Crematievereniging Dokkum en Omstreken. 

Gehouden op maandag 29 maart 2021 in het Crematorium en Uitvaartcentrum Noordoost Fryslân te 
Dokkum. 

Aanwezig: Anne van der Meulen(voorzitter), Jan Keuning (vicevoorzitter), Eele-Jan Sibma 
(penningmeester/secretaris), Afke Veltman (notulist),  Jan Winters (extern adviseur) en Gerda de 
Vries (administratie). 

Met kennisgeving afwezig: Arnold Wiegersma (bestuurslid) en Anita de Jager-Hanemaaijer 
(bestuurslid pr-zaken). 

De jaarvergadering van 2020 kon helaas niet doorgaan in verband met corona. Ook 2021 is het niet 
mogelijk de ledenvergadering te houden zoals wij die gewend zijn, daarom hebben wij als bestuur 
besloten de vergadering digitaal uit te schrijven met de mogelijkheid telefonisch of schriftelijk vragen 
te stellen.  

De voorzitter leest een gedicht voor uit de bundel van Jan van der Meer “verleden en heden”. Daarna 
volgt een korte stilte ter nagedachtenis aan allen die zijn overleden (waaronder 81 leden van onze 
vereniging). 

Agendapunt 1: Opening   
De voorzitter opent de vergadering via livestream om 19.00 uur in verband met de avondklok. 

Agendapunt 2: Mededelingen    
De heer Bert van der Weide ( directeur Respectrum) zal later op de avond inbellen en uitleg geven 
over de stand van zaken betreft het crematorium/uitvaartcentrum. 

De voorzitter meldt dat er nog een schrijven van een lid binnen gekomen is. Deze spreekt zijn 
waardering uit voor het gevoerde beleid van de vereniging. 

De ouders van Gerda de Vries (administratieve kracht) worden bedankt voor het vullen van de 
enveloppen en hebben daarvoor als dank een attentie gekregen. Ook bedankt de voorzitter de 
vrijwilligers die de 1850 enveloppen hebben rondgebracht. Dit heeft geresulteerd in een voordeel op 
de portokosten van € 850 euro. 

Agendapunt 3: Vaststellen agenda  
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

Agendapunt 4: Notulen ledenvergadering 2019/2020 
Er zijn geen vragen binnengekomen bij het bestuur. In de loop van de avond was er nog gelegenheid 
telefonisch vragen te stellen maar hier is geen gebruik van gemaakt.  

Agendapunt 5: Jaarverslag 2019/2020 
De jaarverslagen staan op de site van het uitvaartcentrum te lezen. 

Agendapunt 6: Jaarrekening 2019 en 2020/begroting 2020 en 2021 
Eele-Jan Sibma geeft een toelichting op de jaarrekening 2019 en 2020 welke zijn opgemaakt door 
Accon Avm Accountants b.v. Het verschil tussen het positieve resultaat 2019 en negatieve resultaat 
2020 wordt met name veroorzaakt door de verhoging van de ledenvoorziening in 2020 met circa € 
150.000. De actuariële berekening van rechtswege schrijft momenteel een rekenrente voor van 1,5% 
in plaats van 2,25%, waardoor de ledenvoorziening bij een ledenkorting van € 1.150 dient te worden 



 

verhoogd. Er worden nog een aantal posten toegelicht, zoals het rendement 
op beleggingen en de renteopbrengsten. De renteopbrengsten zijn gedaald 
door het in 2020 tijdelijk stopzetten van de rentevergoeding op de 6,5% obligaties door de Rabobank 
en uitgestelde rentebetalingen en aflossingen door Respectrum. De realisatie van het aantal 
uitvaarten/crematies blijft nog achter ten opzichte van de oorspronkelijke prognose. Met 
Respectrum zijn afspraken gemaakt over uitstel van rentebetalingen en aflossingen, zodat er ruimte 
is om de financiering en resultaten te verbeteren.  

De begroting van het jaar 2021 toont een positief resultaat. Dit ligt lager dan voorgaande jaren. De 
kortingen op bloemen, drukwerk en advertenties worden nu rechtstreeks doorgegeven bij een 
overlijden. Daarnaast zijn de kostenverhogingen in 2019 en 2020 niet doorberekend in de tarieven 
voor leden. In 2021 zijn de kosten voor 50% doorberekend in de ledentarieven. Door deze 
maatregelen betalen nabestaanden minder voor de dienstverlening bij de uitvaart, maar dit verlaagt 
het verenigingsresultaat. Daarnaast daalt het begrote resultaat door lagere rentebaten en meer 
ledenuitkeringen. Al met al heeft de vereniging een zeer gezonde financiële positie. 
 
De heer Bert van der Weide (Respectrum) deelt mee dat er een stijging is van het aantal crematies en 
begrafenissen. Uitvaartverzorgers en families weten ons te “vinden”. Dit is een gunstige 
ontwikkeling. Tevens is er binnen Respectrum een interne lening omgezet in aandelenkapitaal , 
waardoor de financiële positie  verbeterd is. De verwachting is dat - door  de toename van het aantal 
crematies, alsook het gebruik van het uitvaartcentrum voor begrafenissen - de stopgezette 
verplichtingen voor rente en aflossing, volgens afspraak weer worden uitgevoerd. 

Jan Winters (onafhankelijk adviseur) legt uit dat hij door de vereniging een aantal keren om advies is 
gevraagd in dit proces. Dit gaat in goed overleg met het bestuur en Respectrum, waarbij de 
gemaakte afspraken passend zijn gelet op de ontstane financiële situatie. Jan Winters constateert 
ook dat er door Respectrum meer aan marketing wordt gedaan en dat dit een gunstig effect heeft. 
Hij benadrukt dat beide partijen gediend zijn met een goede onderlinge samenwerking op de korte 
en lange termijn. De samenwerking tussen de verschillende partijen is goed te noemen. 

Agendapunt 7: Verslag financiële kascommissie  
De kascontrole door de heer M van der Kloet en de heer D de Jong heeft op 19 maart 2021 te 
Dokkum plaatsgevonden.  De heren hebben geen onvolkomenheden geconstateerd bij het 
controleren van de boeken. Voor volgende jaar zoeken wij nog een nieuw kascommissielid. De 
voorzitter bedankt de heren voor hun werkzaamheden. 

Agendapunt 8: Vaststellen jaarlijkse bijdrage 
De jaarlijkse bijdrage wordt onveranderd op € 24,00 euro per persoon vastgesteld. 

Agendapunt 9: Vaststellen ledenkorting  
De ledenkorting voor 2021 blijft ongewijzigd en zal €1.150,00 euro bedragen. Mocht de mogelijkheid 
zich voordoen in de toekomst  dan zal het bestuur overwegen deze naar € 1.200,00 te verhogen. 

Agendapunt 10: Bestuurswisseling 
De heer Jan Keuning wordt bedankt door de voorzitter voor zijn kennis en kunde. 27 jaar heeft Jan 
zich belangeloos ingezet voor de vereniging en wij zijn hem daar erkentelijk voor.  Jan krijgt hiervoor 
een waardebon en een bos bloemen. 

Hierbij wordt de heer Arnold Wiegersma definitief benoemd tot lid van het bestuur. Helaas is hij door 
ziekte afwezig maar hij heeft al een aantal vergaderingen bijgewoond. 



 

Agendapunt 11: Sluiting  
De voorzitter sluit de vergadering om 19.45 uur en bedankt de aanwezigen in 
de kerkzaal en de mensen die via de livestream verbonden zijn.  

Wij hopen volgend jaar weer een (normale) vergadering te beleggen met publiek. 

  


