
Notulen ledenvergadering uitvaartvereniging ‘ de Laatste Eer’ gehouden op 17 
februari 2020 in het Crematorium en uitvaartcentrum in Dokkum 

Voorafgaand aan de vergadering worden we welkom geheten door dhr. Rein Zijlstra, 
medewerker van het uitvaartcentrum hier in Dokkum. 

Nadat we allen zijn voorzien van koffie opent onze voorzitter de vergadering en heet 
iedereen van harte welkom. Er is een duidelijk grotere opkomst dan wat we de laatste jaren 
gewend waren en dat heeft waarschijnlijk alles te maken met de rondleiding welke we hier 
straks krijgen aangeboden.  Als bestuur vinden we het fijn dat we hier vanavond te gast 
mogen zijn. 

De agenda wordt onveranderd vastgesteld.  
De notulen van de vorige jaarvergadering worden voorgelezen. Naar aanleiding hiervan 
heeft de voorzitter nog enkele aanvullingen: 

• Er werd genoemd dat we nog iemand zouden benaderen als aanvulling bij de 
dragers. Dit is inmiddels gebeurd en we zijn blij dat Tjeerd Doeke Wilman dit heeft 
aangenomen. Wij wensen hem een goede tijd. 

• Er moest naast Rennie Meinema nog iemand gevraagd voor in de kascommissie, dit 
heeft Ljibbe Weidenaar op zich genomen. 

Vervolgens wordt het jaarverslag voorgelezen. 

Ook hier enkele aanvullingen door de voorzitter: 

• Niet alleen de dragers maar ook de bode is waar nodig voorzien van nieuwe kleding. 
Iedereen kan er mee instemmen dat het met elkaar weer een keurig geheel is. 

• Oane Coster is wegens onregelmatige werktijden gestopt als drager. Hij is nu niet 
aanwezig maar zal natuurlijk nog een presentje krijgen als dank voor de afgelopen 
jaren. 

• De bode merkt op dat tijdens het noemen van de namen van overledenen de naam 
van mv. W. Teljer- de Jong, overleden op 16-07-2019 op de leeftijd van 83 jaar, niet is 
genoemd. Zij was geen lid van onze vereniging maar de uitvaart is wel door de 
Laatste Eer verzorgt. Haar naam zal alsnog in het jaarverslag worden bijgeschreven. 

Hierna deelt onze penningmeester het financieel verslag uit. Voor we hier naar gaan kijken 
hebben we eerst een kleine pauze met daarna de rondleiding door het uitvaartcentrum.  
Dhr. Rein Zijlstra neemt ons mee op een boeiende en interessante rondgang door het 
gebouw. We mogen overal een kijkje nemen. De opbaarkamers, de huiselijk ingerichte 
familiekamers waar familieleden zich even kunnen terugtrekken, de ruimte voor de 
afscheidsdienst en het crematoriumgedeelte waar werd uitgelegd hoe dit proces van begin 
tot eind heel precies en nauwkeurig in zijn werk gaat en welke mogelijkheden er zijn voor 
het bewaren of uitstrooien van de as. 

Kort samengevat, het gaf veel stof tot nadenken! 



Nadat iedereen weer zijn stoel had opgezocht en voorzien was van een hapje en een drankje 
nemen we het financieel verslag en de begroting voor 2020 door. Er zijn geen vragen of 
opmerkingen en de leden van de kascommissie, Rennie en Ljibbe, geven aan dat het er goed 
en kloppend uitziet. Een compliment voor onze penningmeester is hier wel op zijn plaats! 
Omdat Rennie Meinema nu voor het 2de jaar heeft gecontroleerd, waarvoor dank, wordt 
haar plaats binnen de kascommissie nu overgenomen door Bote Holwerda. 

De ledenvergoeding en de contributie voor 2020 wordt vastgesteld en blijft gelijk als het 
voorgaande jaar. 

Dan het punt bestuursbezetting. Onze voorzitter Benno Holwerda heeft zijn termijn van 5 
jaar erop zitten maar geeft aan dat hij nog wel een periode wil bijtekenen waarvoor onze 
hartelijke dank. 

Rondvraag 

• Griet Post geeft wederom aan dat het grindpad – met name het gedeelte waar het 
nieuwe kerkhof begint tot aan de familie Slager – erg zwaar loopt. Reden kan zijn dat 
er te veel grind ligt. Er moet wat afgehaald of misschien een mat o.i.d. eronder dat 
het grind beter en steviger blijft liggen. Wiebe Westra geeft aan dat het waarschijnlijk 
ook komt doordat het een heel nat gedeelte is, de drainage doet niet goed zijn werk. 
De voorzitter zal het doorgeven aan het College van Kerkrentmeesters.  

• Djoke Holwerda vraagt of het nodig is dat er vaak veel modder ligt op een bepaald 
punt achterop het kerkhof. Dit ligt daar namelijk ook vaak op de graven ernaast en 
oogt erg rommelig en vies. Wiebe en Piet geven aan dat dit niet anders kan. Dit is 
overtollige grond, welke wordt gebruikt voor aanvulling. Misschien een idee om het 
iets af te schermen door middel van een haagje of een Hedera-scherm o.i.d. zodat 
het dan ook iets meer uit het zicht ligt? Omdat ook dit onder het CvK valt, zal de 
voorzitter dit bij hen aankaarten. 

• Griet Post vraagt of er al iets bekend is over het columbarium. Het CvK is hier mee 
bezig maar erg komt veel bij kijken en er zijn veel punten waar rekening mee moet 
worden gehouden – we wachten af. 

• Tineke Slager vraagt waar de oude kleding van de dragers naartoe moet. Dit kan 
worden ingeleverd bij de voorzitter, misschien dat het nog eens voor het toneel of 
een andere vereniging van pas komt.  

• Griet Post merkt op dat de herendragers en zij zelf (de bode) een hoed dragen, maar 
de vrouwelijke dragers niet. We spreken af dat dit binnenkort door de dames en het 
bestuur zal worden besproken wat we hiermee doen. Dit geldt ook voor de sjaals, de 
dames hebben nog geen sjaal en het zou het mooist zijn als de heren en dames 
dezelfde sjaal krijgen. Wordt vervolgd… 

• Jan Bergmans vraagt of de ledenkorting ook geldt bij een crematie – dit is inderdaad 
het geval. Hierbij wordt opgemerkt dat de kosten voor crematie ook op de website 
staan vermeld, maar ook dit is een globale schatting – het wordt jaarlijks bekeken.  

• Watze Elzinga zijn nummer staat niet juist op de website, dit zal worden aangepast.  
• Jannie Weidenaar geeft aan dat ook de kosten van het graf delven op de website niet 

kloppen. Dit moet 400 euro zijn, niet 500.  



• Als laatste heeft Wiebe Westra nog de vraag of de bode in de maanden december en 
januari voor een begrafenis aan de familie wil vragen of de dienst zo mogelijk om 
13:30 kan beginnen. Dit omdat Wiebe dan meer tijd heeft voor het donker wordt.  

Als laatst bedankt de voorzitter een ieder voor zijn/haar komst, in het bijzonder de heer 
Zijlstra voor de gastvrijheid,  en wenst een ieder wel thuis.  

 

Voorzitter:       Secretaresse: 


