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Secretariaat: Hoofdstraat 133, 1611 AD Bovenkarspel  tel. 0228-521502  email: carlavw@me.com 

 
 
 
 
Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 10 september 2021 gehouden in “het Vereenigingsgebouw.” 

 

Aanwezig: Bestuursleden: de heer P. Kok (voorzitter), de heer  J. Pennekamp (penningmeester), me-
vrouw T. van Dam-Hof en mevrouw  C. van Westen-Dudink (secretaris). 
Leden: de dames J. Pennekamp, L. Appelman, A. Pennekamp, J. Boon, T. Peerdeman, en de heren 
G. Laan, J. van Dam, P. van Dam, J. Greuter, H. Bertrand, R. Peerdeman, A. van Ede, C. Deen en T. van 
der Jagt. 
 
1. Opening. 

Om 20.00 uur opent de voorzitter de Algemene Ledenvergadering en heet een ieder  van harte 
welkom.  
Een speciaal woord van dank aan de uitvaartleider Jacqueline Pennekamp en aan Lidwien Ap-
pelman de echtgenote van de onlangs overleden voorman van de dragersgroep Arnold Appel-
man. 
De voorzitter staat nog even stil bij de afgelopen periode. 
Het is al weer 2 jaar en 5 maanden geleden dat wij tijdens de algemene ledenvergadering bij el-
kaar zijn gekomen. Corona had ook op onze vereniging en op alles rondom een uitvaart een grote 
impact. 
Bestuurlijk kwamen wij wat minder vaak bij elkaar maar digitaal  hielden wij elkaar op de hoogte. 
Maar alle medewerkers die direct betrokken zijn bij een overlijden hebben veel moeite en geduld 
moeten opbrengen om alles netjes en veilig te laten verlopen. Ook was er veel overleg met de 
families om antwoord te geven op de vele vragen die er waren. 
De voorzitter spreekt uit dat voor al deze medewerkers, een groot woord van dank op zijn plaats 
is en vraagt daarvoor om een applaus.  
Hij staat ook even stil bij het overlijden van de voorman en coördinator van het dragers gilde, 
dhr. A. Appelman, die op 23 mei jl.is overleden. Tot ons verdriet heeft hij de strijd met zijn steeds 
meer afnemende gezondheid niet kunnen overwinnen.  
Dhr. G. Laan, die zijn taak heeft overgenomen, krijgt het woord om een gedicht voor te lezen uit 
eigen werk van A. Appelman. Daarna vraagt hij een minuut stilte ter nagedachtenis. 

 
2. Mededelingen en ingekomen stukken. 

- Er is afbericht gekregen van mw. M. Boon, mw. E. Tulen-De Haas, dhr. D. Schouten en door 
bestuurslid dhr. D. Rood. 

- Dhr. J. van Dam is toegetreden tot het dragers gilde. 
- De voorzitter vermeldt dat per 1 juli de Wet Bestuur en Toezicht Wetpersonen is ingegaan. 
 De voornaamste reden van deze nieuwe wet is om misstanden tegen te gaan, voornamelijk 
 wat betreft de financiën. De statuten van de uitvaartvereniging zullen binnen 5 jaar aange-
 past/veranderd moeten worden, voor zover noodzakelijk. Bij niet goed controleren of nale-
 ven kunnen problemen ontstaan, waarbij bestuursleden persoonlijk aansprakelijk gesteld 
 kunnen worden. 
- We hebben een cheque gekregen van de Rabo Club Support van € 313,16 welke wordt ge-

bruikt voor aanschaf van nieuwe kleding voor de dragers. 
 

3. Verslag ledenvergadering van 10 april 2019. 
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De secretaris leest beknopt enkele punten uit deze vergadering voor. Zij geeft aan dat de notulen 
op de website van de uitvaartvereniging staan. Er zijn geen vragen of opmerkingen vanuit de ver-
gadering. 
Het verslag wordt goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter en de secretaris. 

  
4. Secretarieel jaarverslag 2019 en 2020. 

De verslagen worden voorgelezen door de secretaris. Er zijn geen vragen of opmerkingen vanuit 
de vergadering. De verslagen worden goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter en de se-
cretaris. 

 
5. Financieel jaarverslag 2019 en 2020. 

De financieel jaarverslagen van 2019 en 2020 worden uitgedeeld door de penningmeester. 
Hij attendeert op het voordelig saldo in 2019, wat in 2020 een negatief saldo is geworden op de  
resultatenrekening. 
Er is in 2020 minder winst gemaakt vanwege de lage stand van de rente. Tevens konden er door corona min-
der dragers worden ingezet. 
Daarnaast zien we een verschuiving naar meer crematies i.p.v. uitvaarten, wat ook minder inkomsten voor de 
vereniging oplevert. 
Voor 2019 en 2020 is de contributie van € 16,00, en de vergoeding van € 900,00 aangehouden. 
Er is in 2020 extra kleding aangeschaft voor de uitvaartverzorging. 
De penningmeester deelt mee dat de reserves nog steeds goed zijn. 
Het voorstel voor 2022 is dan ook om de hoogte van de contributie en de vergoeding te handhaven. 
 
Dhr. T. van der Jagt vraagt of de vergoeding van € 900,00 voor een ieder geldt, ongeacht wanneer iemand lid 
wordt. 
Dhr. J. Pennekamp antwoordt dat dit juist is. Hij deelt nogmaals mee dat de procentenregeling is afgeschaft 
op advies van de actuaris, daar dit onvoordelig is voor de kas van de vereniging. Verder is het zo dat iemand 
die op latere leeftijd lid wil worden (max. 65 jaar), zich moet inkopen tegen een vooraf afgesproken bedrag. 
 
De penningmeester deelt mee dat er in 2019, 5 nieuwe leden zich hebben aangemeld, en in 2020 4 nieuwe 
leden. Dit zal aangepast worden in het secretarieel jaarverslag. 
 

6. Verslag kascontrolecommissie, en benoeming nieuw lid. 
De heren P. van Dam en H. Bertrand hebben de boeken van de penningmeester gecontroleerd in 
2019, en deze akkoord bevonden. In 2020 hebben de heren H. Bertrand en D. Schouten de boe-
ken gecontroleerd en akkoord bevonden. Zij verzoeken dan ook om de penningmeester decharge 
te verlenen. 
Voor 2021 is de heer J. van Dam gevraagd als nieuw lid voor de kascontrolecommissie. Dit zal het 
laatste jaar zijn voor de heer D. Schouten. 
De bestuursleden ondertekenen de jaarstukken. 

 
7. Bestuursverkiezing: Volgens het rooster is niemand aftredend. 

Hier zijn geen vragen over. 
 

8. Vaststelling contributie en kortingsbedrag 2021. 
Dit wordt bekeken voor 2022 met een nieuw voorstel. 
 

9. Rondvraag. 
Dhr. H. Bertrand wil graag even benoemen dat hij respect heeft voor de penningmeester, vanwege het vele 
werk dat daar aan vastzit, en wil graag een applaus. 
Dhr. Pennekamp antwoordt hierop dat hij het niet alleen doet, maar veel samen doet met zijn vrouw Afra. 
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10. Sluiting 
De voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid en nodigt iedereen uit om samen nog even een drankje 
te nuttigen. Om 21.00 uur wordt de vergadering gesloten met het voorlezen van een gedicht uit de bundel 
van dhr. A. Appelman, waarbij allen gaan staan. 
 

 
 
Notulist 
C. van Westen-Dudink 
Goedgekeurd en ondertekend in de vergadering d.d. 
Secretaris:       Voorzitter: 
C. van Westen-Dudink      P. Kok 


