Thesinge, 13 april 2020

Betreft: Algemene Ledenvergadering Begrafenisvereniging Thesinge

Geachte leden,
Gezien de recente maatrelen van de overheid kan de Algemene Ledenvergadering niet plaats vinden in
het eerste half jaar van 2020. Wij hebben daarom besloten de te bespreken punten aan u voor te
leggen in een brief.
N.a.v. de vorige vergadering zijn er gesprekken geweest over het zelf dragen van de overledene en
staat een gesprek gepland met van Houten, dit gesprek zou al eerder plaats vinden maar is door
omstandigheden nog niet doorgegaan. We komen hier tijdens de volgende jaarvergadering op terug.
Dit jaar stopt Willem Oomkes na 38 jaar als drager. Omdat we niet tijdens de vergadering afscheid
kunnen nemen zullen we hier een andere vorm voor vinden.
Dit jaar treden Renger de Vries, Gert Groothoff en Annelies Hofstede af en zijn opnieuw verkiesbaar.
Het bestuur stelt voor hen opnieuw te benoemen.
In 2019 is er een actuarieel rapport opgesteld voor onze vereniging. De federatie (Fedgron) schrijft voor
om dit eens per drie jaar op te laten stellen. Een actuarieel rapport geeft aan of de financiële positie
van de vereniging nu en in de toekomst voldoende is om voor alle leden de afgesproken diensten te
kunnen vergoeden. Doordat de gemiddelde leeftijd van onze leden stijgt, jongeren hun lidmaatschap
opzeggen en de gemiddelde kosten van een uitvaart zijn gestegen is dat voor onze vereniging nu
onvoldoende. Wij zullen daarom onze contributie moeten verhogen. Het bestuur stelt voor de
contributie te verhogen met € 2,- van € 19,- naar € 21,-.
De kascontrole over 2019 heeft niet plaats gevonden. Ons voorstel is om de kascontrole over 2019 en
2020 te combineren en door de kascommissie van dit jaar (Stoffer Havinga en Jan Veenkamp) te laten
controleren in het voorjaar van 2021.
Wanneer u het eens met onze voorstellen hoeft u niets te doen. Zo niet, dan kunt u tot 1 mei
telefonisch, schriftelijk of via email contact opnemen met een van de bestuursleden.
Mocht u deze brief nu per post krijgen dan betekent dat dat we u e-mailadres niet hebben. Wilt u in
het vervolg onze berichten per e-mail ontvangen dan kunt u uw e-mailadres doorgeven aan
info@uitvaartthesinge.nl
Met vriendelijke groet,
Het bestuur:
Lammert Plijter (voorzitter), Joke van der Woude (secretaris), Annelies Hofstede (penningmeester), Gert
Groothoff, Renger de Vries en Kees van Zanten
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