Notulen van de Algemene ledenvergadering D.E.L. op 12-06-2017

Aanwezig: Volledige bestuur, A. Mulder, A. Jonkers-Mulder, K. Blomsma en Koert Vondeling
1. Opening door Sietze Oldersma.
2. De Notulen van de vorige vergadering op 13-10-2016 worden goedgekeurd.
3. Er zijn geen ingekomen stukken.
4. We bespreken de jaarrekening, deze ligt voor ieder ter inzage, er zijn geen opmerkingen.
5. Dhr. De Jong leest de accountants verklaring voor, deze verklaring wordt door ieder
bestuurslid getekend.
6. Het jaarverslag van de secretaris wordt voorgelezen. Na afsluiSng hiervan worden dhr.
Mulder en dhr. De Jong in het zonnetje gezet. Zij ontvangen een oorkonde en worden
benoemd tot erelid. Dhr. Mulder(bestuurslid) heeW zich 45 jaar ingezet voor de vereniging en
neemt afscheid. Dhr. De Jong(penningmeester) zet zich al 63 jaar in voor de vereniging en
doet een stap terug, hij draagt alles over aan Reina Tuinstra maar blijW bestuurslid.
7. De grijpvogel (krant) en Regio Appelscha (website)zijn vertegenwoordigt en een uitgebreid
verslag vind u dan ook terug in de Grijpvogel of op de website regioappelscha.nl.
8. AWredende bestuurslid en herkiesbaar Sietze Oldersma. Er wordt gestemd en met 11 brie\es
voor en 1 blanco wordt dhr. Oldersma weer hernoemd als voorzi]er. Sietze bedankt iedereen
voor het in hem gestelde vertrouwen. Hij geeW aan dat dit wel de laatste periode wordt en
dat er gezocht moet worden naar een nieuwe kandidaat.
9. Er is een nieuwe regel opgesteld door de FederaSe. Voor 2018 moet er een kascommissie
worden aangesteld, die controleert en tekent. Dit is maar 1 maal per jaar. Vanuit de leden
melden zich spontaan Kees Blomsma en Anneke Jonkers-Mulder. Anne-Jan Mulder stelt zich
beschikbaar als reserve.
10. De contribuSe wordt vastgesteld op € 17,50 per jaar en de vergoeding wordt € 750,De komende jaren gaat dit in stapjes omhoog, D.E.L. wil naar een vergoeding van
€ 1000,11. Rondvraag: K. Blomsma vraagt wat een niet lid betaalt voor het opbaren. Antwoord: Dit is
gelijk getrokken, dus geen prijsverschil. Opmerking; bij een uitvaart in het voorjaar was de
kist(op Baar) zonder afdekking voor de school langs gereden, dit is misschien niet een prebg
gezicht voor de kinderen? Bij navraag blijkt dat dit een wens was van de overledene. Er wordt
even over gesproken en de meningen zijn verdeeld of dit nu wel of niet “schokkend” kan zijn
voor kinderen, de dood en een kist “horen” ook bij het leven.
Wij zullen doorgeven aan de uitvaartleiders om te denken aan de schoolkinderen en bij een
soortgelijke wens, de kist, indien mogelijk met een kleed te bedekken, bij het passeren van de
school.

12. A. Mulder vraagt of de contribuSe verhoging geleidelijk gaat. Antwoord: Ja dit gaat
geleidelijk, ook de vergoeding gaat geleidelijk omhoog.
13. De vergadering wordt rond 21.00 uur gesloten.
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