
NOTULEN 

van de jaarvergadering van begrafenisvereniging In Paradisum, welke op 31 januari 2013 gehouden 

wordt in café De Lindeboom.  De vergadering wordt bijgewoond door 18 personen. Afbericht voor 

deze vergadering is ontvangen van 15 personen. 

 

 De voorzitter opent om 20.05 uur de 87e jaarvergadering en heet de aanwezigen welkom. Een 

speciaal welkom spreekt Maarten uit aan de nabestaanden die het afgelopen jaar afscheid hebben 

moeten nemen van hun dierbaren.   

 Maarten meldt de afberichten van 15 personen en geeft aan dat het toeval wil dat de 

jaarvergadering dit jaar, vanwege het feit dat we zijn verschoven naar de donderdag, 

samenvalt met de jaarvergadering van zustervereniging De Laatste Eer, zodat er dit jaar geen 

afvaardiging van deze vereniging aanwezig is bij onze jaarvergadering. Wij zijn echter wel 

vertegenwoordigd op hun vergadering omdat onze verzorgster Marriet Steneker, die ook is 

betrokken bij De Laatste Eer, die vergadering zal bijwonen. 

 Maarten vervolgt zijn opening met de melding dat we met onze vereniging een uitzonderlijk druk 

jaar achter de rug hebben, zodat we straks een lang jaarverslag tegemoet kunnen zien. Door het 

vele werk dat is verricht, bestond er ook meer kans dat er zaken niet helemaal goed zijn gegaan, 

maar wat ons betreft is alles goed op zijn pootjes terecht gekomen en zijn de nabestaanden 

hopelijk tevreden over de door ons verrichte werkzaamheden. We zijn blij met de dankberichten 

die wij reeds hebben mogen ontvangen en met de punten van kritiek die ons bereikt hebben, gaan 

we zeker aan de slag. 

 

 De notulen van de vorige vergadering worden door secretaris Harry Kors voorgelezen en aan deze 

notulen voegt voorzitter Maarten toe dat de ledenwervingsactie die we samen met De Laatste Eer 

en Nuvema op zouden pakken, nog geen vervolg heeft gekregen, maar dat dat nog steeds onze 

aandacht heeft. Verder meldt Maarten de vergadering dat de in de notulen genoemde tenues voor 

onze aflegverzorgsters inmiddels zijn aangeschaft en dat het bewijs daarvan in de zaal in de vorm 

van een grote foto van de aflegverzorgingsgroep aanwezig is. 

 

 Penningmeester Gerald Koeman licht vervolgens het financieel verslag over het afgelopen jaar 

toe. Hij meldt dat er een aantal openstaande bedragen op de balans staan, maar dat dat het gevolg 

is van zijn vakantiereis, zodat hij in december de betalingen van de diverse nota´s niet kon 

verrichten. Verder meldt Gerald dat er door het grote aantal overledenen veel meer baten zijn 

geweest, maar logischerwijs ook veel meer kosten. De winst die uiteindelijk is behaald van  

€ 2.900,- is het gevolg van het feit dat voor een drietal niet-leden de zorg bij een overlijden door 

onze vereniging is verricht. Niet-leden betalen op dat moment een penalty, omdat zij al die jaren 

geen contributie hebben betaald. Simon Korse vraagt zich af of het nog wel loont om lid te zijn  

van de vereniging, want die boete voor niet-leden is vrij laag in zijn ogen.  

Gerald en voorzitter Maarten antwoorden hierop dat de niet-leden zowel 600,- voor het pakket 

extra betalen en daar bovenop dus de boete van 350,-, dus betalen niet-leden behoorlijk meer dan 

de leden.  

Verder pleit Simon voor meer duidelijkheid van de nota die wij aan de nabestaanden versturen. De 

post diversen zou hij graag benoemd willen hebben en hij vraagt zich af of de € 200,- voor de baar 

van huis naar de kerk wel terecht in rekening is gebracht, want Simon was van mening dat dat toch 

tot het pakket zou moeten behoren. Maarten antwoordt hier op dat slechts 1x transport in het 

pakket is opgenomen, dus de tweede keer transport wordt dan in rekening gebracht. Wel is het de 

vraag of daar dan € 200,- voor moet worden gerekend. Dit zal nog binnen het bestuur worden 

besproken geeft Maarten aan.  

Margret Schouten vraagt of van te voren meer duidelijkheid kan worden gegeven over de te 

verwachten kosten voor de nabestaanden. Maarten meldt dat we binnen het bestuur zullen 

bespreken om bij het eerste contact op het intake- opdrachtformulier een indicatie te geven van de 

prijzen, zodat de nabestaanden weten wat ze kunnen verwachten.  

Ook is inmiddels onze website van start gegaan waarop ook een overzicht van de te verwachten 

kosten zal worden opgenomen.  

Trien van Kampen geeft aan dat veel ouderen niet thuis zijn op de computer en zij vraagt zich dan 

ook af of de website wel een goed medium hiervoor is. Maarten antwoordt dat ouderen misschien 

niet zo thuis zijn op de computer, maar vaak worden ze geholpen door kinderen of andere 

bekenden die zeker thuis zijn op de computer, zodat dat wel mee zal vallen. 



Koos Sijm vraagt zich vervolgens af wat een begrafenis dan wel kost, want hij hoort dan over de 

pakketvergoeding van € 600,-, maar heeft geen idee wat de kosten bij een overlijden verder zijn. 

Maarten overhandigt hem hierop een vorig jaar door Maarten gemaakte berekening die het 

verschil aangeeft tussen begraven en cremeren. Volgens Maarten zijn het met name de lagere 

kosten van cremeren die er voor zorgen dat er steeds meer gekozen wordt voor een crematie ten 

opzichte van een begrafenis. Deze prijsvergelijking geeft Koos de duidelijkheid waar hij om 

vroeg. 

 

 Namens  de kascontrolecommissie neemt Jan de Lange het woord. Jan meldt de vergadering dat 

hij samen met Ellen Aker bij Gerald is geweest. Jan geeft aan dat ze de cijfers hebben 

gecontroleerd en de balansposten punt voor punt hebben nagelopen. De cijfers zagen er prima uit 

en daar waar er vragen waren, kon Gerald deze afdoende toelichten. De jaarrekening is dan ook 

wat de kascontrolecommissie betreft akkoord bevonden, zo beëindigt Jan zijn woordje. 

 

 De kascontrolecommissie, vanwege afwezigheid van Ellen, in de persoon van Jan de lange 

vertegenwoordigd, verleent vervolgens décharge aan de penningmeester en daardoor ook aan het 

bestuur voor het door de vereniging gevoerde beleid in 2012.  

 

 Als vervanger voor het aftredende lid Ellen Aker vraagt Maarten aan Sjaak Schipper of hij deze 

vacature wil opvullen. Sjaak stemt hierin toe, zodat hij samen met Jan de Lange de nieuwe 

kascontrolecommissie vormt. 

 

 Vaststelling van de contributie: Maarten stelt namens het bestuur voor om de contributie  

op € 12,- per persoon te houden. Dit voorstel wordt vervolgens door de vergadering aangenomen. 

 

 Hierna wordt door secretaris Harry Kors het jaarverslag over 2012 voorgelezen. 

Hij memoreert dat het met 19 overledenen een uitzonderlijk druk jaar is geweest. 

Vanuit de vergadering complimenteert Simon Korse Harry met zijn mooie verslag en Jan de 

Lange geeft aan dat hij 2 namen heeft gemist die Jan wel bij de administratie van de kerk is 

tegengekomen. Bij controle blijkt echter dat deze 2 personen geen lid van onze vereniging waren 

en dat onze vereniging ook geen diensten heeft geleverd bij deze overleden personen. 

 

 De voorzitter begint de mededelingen met een toelichting op het aangepaste huishoudelijk 

reglement. Kees Deken vraagt hoe hoog de extra kosten zijn bij een extra dag open staan, 

want dat staat niet in het reglement vermeldt.  

Maarten antwoordt dat in het reglement sowieso geen bedragen zijn vermeldt, anders moeten we 

elk jaar het reglement aanpassen, maar dat de kosten van een extra dag op dit moment € 25,- 

bedragen.  

Verder attendeert Kees het bestuur er op dat, in tegenstelling tot wat Maarten eerder in de 

vergadering heeft gemeld, in het reglement bij artikel 1, lid 3, letter c vermeld staat dat het 

overbrengen van sterfhuis naar aula en het overbrengen van aula naar begraafplaats of 

crematorium door de vereniging wordt vergoed. 

Maarten antwoordt hierop dat hij dit ook zojuist gelezen heeft en dat dit nog moet worden 

aangepast (naschrift: In dit artikel staat dat wij dit inderdaad verzorgen en dat doen we ook, maar 

hier staat niets in over de kosten van transport, dat staat namelijk in hetzelfde artikel onder punt 

4, maar misschien dat hier nog wat aan moet worden verduidelijkt) 

Verder deelt Maarten de vergadering mee dat de website van onze begrafenisvereniging inmiddels 

operationeel is en teruggevonden kan worden onder de naam www.in-paradisum.nl . De 

bedoeling is dat op deze website diverse gegevens over en van onze vereniging terug te vinden 

zijn. Dit mede om meer duidelijk aan onze leden en potentiële leden te bieden. 

Tot slot maakt Maarten bij de mededelingen nog melding van het feit dat we binnenkort weer de 

verplichte actuariële doorrekening van onze vereniging dienen te laten maken. Zoals binnen het 

FKB is afgesproken dient dit namelijk elke 3 jaar weer opnieuw te worden gedaan. 

 

 Bestuurssamenstelling: Volgens rooster zijn voorzitter Maarten Appelman, Willy Beemster 

namens de aflegverzorgingsgroep en penningmeester Gerald Koeman aftredend. Alle drie hebben 

ze echter aangegeven hun termijn weer te willen verlengen. Er zijn geen tegenkandidaten 

ingediend dus de vergadering begroet deze verlenging met een applaus. Zowel Simon Korse als 

Trien van Kampen complimenteert vervolgens het complete bestuur voor de grote hoeveelheid 



werk dat door het bestuur is verricht en dat niet altijd even gemakkelijk zal gaan. Maarten reageert 

hierop dat we als voltallige vereniging inderdaad regelmatig geconfronteerd worden met 

droefheid, maar dat het meestal naar tevredenheid wordt afgerond. 

 

 Rondvraag: 

- Jan de Lange heeft begrepen dat wij met In Paradisum bij onze werkzaamheden contact 

onderhouden met de verenigingen uit De Streek. Zo heeft de kerk van Westwoud inmiddels 

een samenwerking met Hoorn, Blokker, Oosterblokker en Zwaag en bij de westerburen  wordt 

volgens Jan de nota van de begrafenisvereniging gecombineerd met de nota van de kerk 

inzake de mis en het graf etc. Jan vraagt zich af of wij in Westwoud ook kunnen overgaan op 

een gecombineerde nota. 

Maarten antwoordt hierop dat Henny afgelopen herfst ook al met een soortgelijk verzoek is 

gekomen voor wat betreft het eerste bezoek aan de nabestaanden om in dat geval de gegevens 

met betrekking tot de kerk op een formulier aan de nabestaanden te overhandigen, zodat ze 

niet weer door iemand benaderd worden. 

Trien van Kampen heeft het juist als zeer prettig ervaren dat Henny persoonlijk met het 

formulier langs kwam, want er komt al zo veel op je af, dat het wel zo prettig is als dit rustig 

door een contactpersoon van de kerk wordt toegelicht en doorgenomen. 

Maarten sluit het verzoek van Jan af met de toezegging dat we dit de volgende  

bestuursvergadering zullen bespreken, net zoals ook al aan Henny is toegezegd, maar dat 

we er ook voor willen waken om zonder meer weer extra werk op ons te nemen en onze 

vrijwilligers dus ook extra te belasten, want als het dan fout gaat, worden wij er op  

afgerekend. 

- Koos Sijm heeft geconstateerd dat het kerkhof al aardig vol begint te raken, Maar wat gebeurt 

er als deze werkelijk vol is?  

Henny van Diepen meldt hierop dat er een werkgroepje is gevormd dat gaat kijken wat hieraan 

moet gebeuren. Er is al wel een nieuw verzamelgraf aangelegd om de resten van geruimde 

graven in te herbegraven. Ook hebben urnen van gecremeerde mensen minder ruimte nodig 

dan graven en er zijn nog graven die geruimd kunnen worden de komende jaren om dus weer 

nieuwe ruimte te creëren. 

Maarten dankt  Henny voor de toelichting, maar geeft aan dat dit een discussie is die binnen 

de kerk hoort, daar wij hier verder geen zeggenschap over hebben, al zullen we het wel met 

meer dan normale interesse volgen. 

- Marriet Doodeman die namens de avondwakegroep aanwezig is vraagt of er een auto achter 

de begrafenisstoet aan kan rijden om achteropkomend verkeer op te vangen en auto’s dus niet 

zo snel voorbij een stoet rijden. 

Maarten zegt toe dit verzoek mee te nemen. 

- Margret Schouten geeft namens haar schoonvader een pluim aan In Paradisum voor het  

geleverde werk ten tijde van het overlijden van zijn echtgenote. 

- Trien van Kampen bedankt namens haarzelf In Paradisum voor het werk bij het overlijden van 

haar man Nic.  

- Jan Caspers vertelt dat de dragers onlangs bij een begrafenis 10 minuten met de kist op de 

schouders moesten wachten voordat pastor Co Kuin pas naar de portiek kwam om daar de 

overledene op te halen. De stoet was iets te vroeg vertrokken, maar de pastor wilde niet eerder 

achter in de kerk komen. Bertus, onze voorloper was er die dag niet en ondanks dat Marriet de 

pastor had verzocht wat eerder de kerkdeur te openen, werd daar geen gehoor aan gegeven. 

Bertus (die er die dag niet bij was) had volgens zijn zeggen dan maar zonder pastor de kerk 

binnen gegaan, maar dit had ook voorkomen kunnen worden door niet te vroeg richting kerk 

af te reizen. Maarten zegt toe dit mee te nemen in het bestuur. 

- Kees Deken vond het niet passend dat Marriet onlangs in een gekleurde jas voor de 

begrafenisstoet uit liep. Dit hoort volgens Kees ook een stemmige donkere kleur te zijn. 

Maarten zegt toe dit met Marriet op te nemen. 

- Sjaak Schipper bedankt namens de familie Dekker de vereniging voor de verrichte 

werkzaamheden bij het overlijden van zijn schoonmoeder. 

- Kees Deken meldt dat de automatische kistenzakker die onlangs werd gebruikt, niet goed 

werkte. Beter is het om van tevoren even proef te draaien, zodat het goed werkt. 

Bertus merkt op dat ook dit gebeurde dat hij er niet was en zal ervoor zorgen dat voortaan 

voor de wel aanwezigen duidelijk is hoe het werkt. 

 



 

 In zijn slotwoord dankt voorzitter Maarten de aanwezigen voor hun aanwezigheid en hun inbreng 

en sluit om 21.45 uur de vergadering. 

 

 

……….………………..   …………………… 

Maarten Appelman (voorzitter)   Harry Kors (secretaris)    


