
Algemene ledenvergadering 13 februari 2019 

Aanwezig; Thijs Broersen, Anne-Marie Eberhard 

Afwezig; sabine Vehof 

 

De voorzitter opent de vergadering. 

Er zijn geen vragen over de notulen van 2017. 

Thijs legt het jaarverslag uit.  

Voor 2019 hebben  UGNA en Judith de prijzen weer verhoogd. Om toch elk lid de dekking te 

kunnen garanderen zullen wij ook iets moeten met de prijzen. Aangezien de prijzen voor niet-leden 

vorig jaar behoorlijk zijn aangepast moeten we opletten dat we ons niet uit de markt prijzen.  

We krijgen van de kascommissie decharge penningmeester. 

Kascommissie voor 2019 wordt gevormd door de heer Koop (Jan) en de heer Schulte(Henk). 

Anne-Marie geeft aan dat wij van plan zijn om de inning van de contributie te wijzigen. We hebben 

best veel nawerk van storno’s. Het voorstel was in eerste instantie om dit jaarlijks in 2 termijnen 

met een vast bedrag per jaar te innen. Na overleg met de leden is besloten om dit per kwartaal te 

innen. We gaan in eerste instantie uit van 60 euro per lid per jaar. Dit kan jaarlijks aangepast 

worden.  

We zullen  alle leden via een brief hierover informeren. 

Thijs geeft aan dat wij contact hebben gehad met de Twentse Uitvaartverzekering. Zij geven leden 

de mogelijkheid om zich bij te verzekeren. Tevens proberen ze ook voor ons nieuwe leden te 

werven. Iedereen is vrij hierin om dit te doen en het is geen verplichting en staat los van onze 

begrafenisvereniging. In de loop van dit jaar zullen ze bij alle huizen in Barger-Oosterveld langs 

gaan. Zowel bij leden als niet-leden.  

Rondvraag: 

 

Gerard Koop geeft aan dat de koeling opnieuw betegeld moet worden. Ook de ramen tochten. Wij 

gaan hiermee aan de slag en zullen uitzoeken wat dit o.a. gaat kosten. Sowieso is iedereen het er 

wel mee eens dat we wat moeten moderniseren. 

Henk Schulte wil wel graag dat de leden geïnformeerd worden over de evt kosten. 

Mieke heeft vragen over het gebruik van de koffiezaal. We zullen ons hierover beraden. 

Mw Borman vraagt of wij bij een koffietafel ook soep of evt kroketten mogen serveren. Dit is 

allemaal mogelijk.  

  

 


