Jaaroverzicht 2021 van Begrafenis- en
Crematievereniging Dokkum en Omstreken
28-03-2022
Het afgelopen jaar stond opnieuw in het teken van corona. Ook voor de medewerkers,
uitvaartverzorgers en ander personeel van de vereniging en het crematorium was het steeds maar
weer zorg leveren op maat. Wij zijn verheugd dat de situatie het nu toelaat om de jaarvergadering
weer op de manier te houden zoals u die van ons gewend bent. Het afgelopen jaar hebben wij
afscheid moeten nemen van mensen die veel betekend hebben voor onze vereniging. Oud-voorzitter
de heer Marten van der Kloet en de heren Bart Noordhuis en Jan Dijk. Er is door het bestuur
aandacht aan de nabestaanden geschonken.
De jaarvergadering van 29-03-2021 kon fysiek geen doorgang vinden vanwege corona. Wel is deze
door 24 leden bekeken via livestream. De voorzitter heeft positieve reacties gekregen en met name
over de uitleg van verschillende personen.
Het bestuur heeft het afgelopen jaar 4 keer overleg gevoerd en gelukkig kon dat fysiek in het
uitvaartcentrum plaatsvinden. Twee bestuursleden hebben op 22-09-2021 de vergadering
bijgewoond van de Federatie Uitvaart Friesland (FUF). Aan de nieuw ingevoerde Wet Bestuur en
Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is door het bestuur uitvoering gegeven. Ook hebben wij als bestuur
voldaan aan de UBO-registratie van de Kamer van Koophandel. Wij hebben in het afgelopen jaar toch
nog een aantal activiteiten kunnen uitvoeren zoals ledenwerving en we hebben nog plannen voor
verdere ontwikkelingen zoals nieuwe vormen zoeken van adverteren. Helaas kon de “herinneringslichtjesavond” geen doorgang vinden in de maand november van het afgelopen jaar. Er zijn nieuwe
plannen voor november 2022 om zowel in het crematorium als op Lindenhof nabestaanden
gelegenheid te bieden voor het gedenken van hun dierbaren.
PR-zaken: Niet-leden van de vereniging in de Trije Terpen en flats aan de Houtkolk hebben een brief
ontvangen met als doel lid te worden van onze vereniging. Binnenkort zullen wij als bestuur bij
andere wijken in Dokkum zoals het Fûgellân en de Weeshuislanden ook eenzelfde brief bezorgen. Wij
hopen zo ons ledenbestand op peil te houden en eventueel het aantal leden zien groeien. Website:
de site wordt redelijk bezocht 1013 gebruikers en 2636 personen die de pagina van de vereniging
bezoeken. Anita de Jager zorgt dat de pagina actueel blijft met informatie en foto’s.
Ledenoverzicht: Er zijn afgelopen jaar 69 van onze leden overleden. Dit waren 49 begrafenissen en
20 crematies. Het totale aantal leden is nu 5396.
Financiën: De penningmeester maakt 1x per kwartaal een financieel overzicht voor alle
bestuursleden en geeft daar ook uitleg aan op de bestuursvergaderingen. Met de adviseur van de
Rabobank wordt in het jaargesprek de financiële portefeuille doorgenomen. De jaarrekening wordt
samengesteld door accountantskantoor ACCON/AVM. Deze wordt tezamen met de begroting 2022
door de bestuursleden ondertekend. Tevens wordt de financiële situatie besproken met de externe
accountants. Met Respectrum zijn afspraken gemaakt over de aflossing en rentebetaling. De heer Jan
Winters (financieel adviseur) heeft het afgelopen jaar een paar keer ons bijgestaan met advies. Het
contributiebedrag blijft ongewijzigd aan vorig jaar € 24,00. De ledenkorting is per 01-01-2022
verhoogd naar € 1.200,00. Het aantal crematies nemen toe en Respectrum is positief over de
toekomst.

Het jaarlijks evaluatiegesprek met de heer Henk Fennema en mevrouw
Wietske Bosch heeft plaats gevonden met Anne van der Meulen
(voorzitter) en Arnold Wiegersma (vice-voorzitter). Het was een goed
overleg. De bodes hebben ook onderling twee keer per jaar overleg. Wietske Bosch heeft te kennen
gegeven te willen stoppen als uitvaartverzorger van onze vereniging. Wij zijn inmiddels op zoek naar
een vervanger voor haar. Dit ook in overleg met de heer Henk Fennema. Wij zijn Wietske Bosch zeer
erkentelijk voor de afgelopen 12 jaar wat zij voor onze vereniging én onze leden heeft betekend én
heeft bijgestaan in moeilijke tijden.
Het jaargesprek met de dragers de heer Nutma en de heer de Boer heeft plaatsgevonden met Eele
Jan Sibma (penningmeester/secretaris) en Arnold Wiegersma ( vice-voorzitter). Zij hebben het
afgelopen jaar hun werk naar tevredenheid uitgevoerd. De heer Menze Nutma heeft te kennen
gegeven te willen stoppen met zijn werkzaamheden. De heer de Boer wil nog wel doorgaan als
drager en zorgt voor het onderhoud en stalling van de rijdende baar. Wij bedanken Menze Nutma
voor bijna 30 jaar trouwe dienst.
De voorzitter en de penningmeester hebben regelmatig overleg met Gerda de Vries, onze
administratieve kracht. Zij werkt naar volle tevredenheid en denkt mee met het bestuur. Gerda heeft
aangegeven graag niet meer op vrijdag te willen werken. In goed overleg zijn de werkdagen nu op
dinsdag- en donderdagmorgen.
Er is een prettige samenwerking met Respectrum, manager en personeel van het Crematorium.
Als dank voor gedane diensten hebben personeel, bestuursleden en uitvaartverzorgers een
kerstpakket ontvangen van het bestuur.

