
Verslag ledenvergadering uitvaartvereniging’ de Laatste Eer’ te EE.
 
Ee- vrijdag 2 maart 2012 is er in dorpshuis de Jister weer de jaarlijkse ledenvergadering van 
uitvaartvereniging ‘de Laatste Eer’ van EE geweest. Om 20.00 uur heet de voorzitter Dirk 
Zijlstra alle aanwezigen van harte welkom. De namen van de vijftien overleden leden van 
2011 worden genoemd en daarna een moment stilte ter nagedachtenis.
Secretaris Tiety Haaksma leest de notulen en het jaarverslag voor. In het jaarverslag 
wordt m.n. de inbraak in het baarhokje van afgelopen najaar genoemd en verzoek aan 
iedereen om alert te blijven op en eventuele verdachte zaken bij het bestuur te melden. 
Ander punt van aandacht in het jaarverslag is dat er geen ledengegevens mogen worden 
doorgegeven aan de bijverzekeraar ‘Adviespartner uitvaart’, met wie we vorig jaar een 
samenwerkingsovereenkomst zijn aangegaan. Dit zou in strijd zijn met de wet en het AFM 
ziet hier op toe.  Over de notulen en jaarverslag zijn verder geen vragen of opmerkingen.
Hierna krijgt penningmeester  Jaap Hansma de gelegenheid om het  financiële verslag met 
de vergadering door te nemen. Grote kostenpost was nog het restant van de rekening voor 
asfalteren van het middenpad. Dit was al voorzien en besproken op de vorige vergadering. 
Na enige toelichting en uitleg wordt ook dit financieel verslag akkoord bevonden. Tjip 
Borger verklaart namens de kascommissie dat de financiën op zeer correcte wijze worden 
bijgehouden met complimenten voor de penningmeester. 
Aansluitend op het financiële verslag komen  het vaststelen van contributie, tarieven, 
vergoedingen en uitkering bij overlijden aan de orde.  Het voorstel van de verhoging van 
de contributie en tarieven hebben alle leden achter op hun uitnodiging ontvangen, op de 
vergadering zijn hier geen bezwaren tegen en er zijn  ook geen bezwaren bij het bestuur 
binnengekomen zodat ze kunnen worden vastgesteld. Contributie is nu dus vastgesteld op 
€ 15,00. Opgemerkt wordt dat de laatste contributieverhoging in 1997 was, toen nog in 
guldens. De bodes, de heer A.A.Veenstra en mevrouw J.v.d.Wagen- Boersma zijn sinds 2011 
werkzaam als ZZP’er en ontvangen hun vergoeding volgens norm van de federatie. Om voor 
de uitkering bij overlijden in aanmerking te komen, moeten alle rekeningen via de vereniging 
lopen.
Tiety Haaksma reglementair aftredend en stelt zich niet weer herkiesbaar. Janita Postma is 
bereid gevonden om secretaris te worden. Er zijn geen tegenkandidaten ingebracht zodat 
Janita de nieuwe secretaris wordt. Tiety wordt bedankt voor haar werk van de afgelopen 10 
jaar en Janita van harte welkom!
Na de pauze krijgt notaris Leegstra van Damwoude het woord. In eenvoudige en duidelijke 
bewoording geeft hij uitleg over het erfrecht dat sinds 2003 van kracht is. Veel is er wel via de 
wet geregeld, maar zijn nog redenen te over om  toch een testament te laten maken. Na weer 
even de kelen te hebben gesmeerd gaat hij over tot het tweede deel van zijn presentatie. Dit 
deel gaat  over het schenkingsrecht. Het is ook belangrijk om hier over na te denken om te 
voorkomen dat er te veel naar de fiscus gaat.
Na zo’n 20 jaar drager te zijn gegeven heeft de heer Eabele Talstra aangegeven dat hij nu 
graag. Talstra wordt door de voorzitter bedankt voor zijn inzet en hulp. Al in een eerder 
overleg zei de bode: ‘in Eabele hebben we niet alleen een drager, maar ook direct koster en 
contactpersoon met de kerk, die kunnen we eigenlijk niet missen’.  Uiteraard krijgt Talstra de 
gebruikelijke vvv-bon en een bloemetje. Talstra bedankt op zijn beurt het bestuur, hij heeft 
nog een boekje met statuten en reglement uit 1947. Hij refereert hier enkele stukjes uit , over 
de vergoedingen van destijds, en tot slot overhandigd hij dit exemplaar aan het bestuur. De 
heer Gosse Visser is vanwege zijn verhuizing naar Dokkum afgelopen seizoen gestopt als 
vrijwilliger van de begraafplaats. Ook hij krijgt de gebruikelijke attenties en wordt door de 



voorzitter bedankt voor zijn inzet.
Bij de mededelingen wordt vermeldt dat er opnieuw een aanvraag voor een bijdrage van de 
NAM is ingediend. Twee jaar terug is dit ook gedaan voor de asfaltering op de begraafplaats, 
maar toen kwamen we niet voor een bijdrage in aanmerking. Nu de situatie rond de NAM is 
veranderd, proberen we het opnieuw. Minke Rottiné heeft namens vereniging een aanvraag 
ingediend voor een bijdrage voor nieuwe bankjes op de begraafplaats. De huidige zijn aan 
vervanging toe. Er is inmiddels bericht gekomen dat onze aanvraag in behandeling wordt 
genomen, dit is al een stap verder dan bij de vorige aanvraag.
Tot slot worden alle aanwezigen bedankt voor hun komst en inbreng. Er mag nog wel even 
worden nagepraat, maar voor daarna… iedereen wel thuis. 
 
N.B.: daags na de vergadering is er een bevestiging per mail binnengekomen dat de 
uitvaartvereniging een bijdrage van de NAM tegemoet kan zien voor parkbankjes.
Hiervoor onze hartelijke dank.
  
 
 

 
 
Contactgegevens uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ te Ee:
 
Bestuur:
- Dhr. D.Zijlstra

(voorzitter) tel: 518690
- Dhr. J.Hansma

(penningmeester) tel: 518605
- Mevr. J.Postma- Oosterhuis

(secretaris) tel: 518717
- Mevr. M.Rottiné

(ledenadministratie) tel: 518618
- Mevr. A.Braaksma- Walda

(contact begraafplaats en
 monumentbemiddeling) tel: 518607

 
Bodes:
- Dhr. A.A. Veenstra tel: 0511-445845
- Mevr. J.v.d.Wagen- Boersma tel: 0519-321947
 
 
 
 


