
  

NOTULEN 
van de jaarvergadering van begrafenisvereniging In Paradisum, welke op vrijdag 31 januari 2014 gehouden wordt 
in café De Lindeboom.  De vergadering wordt bijgewoond door 20 personen. Afbericht voor deze vergadering is 
ontvangen van 12 personen. 
 
• Voorzitter Maarten Appelman opent om 20.09 uur de 87e jaarvergadering en heet de aanwezigen welkom 

in deze voor ons nieuwe omgeving (de nieuwe zaal van De Lindeboom) en spreekt de hoop uit dat 
we het geluid vanuit de voorzaal kunnen overstemmen. Nog een nieuw feit dat Maarten vermeldt in zijn 
opening, is de aanwezigheid van een laptop en een beamer waarmee de powerpointpresentatie van deze 
vergadering wordt geprojecteerd. 
Maarten noemt de namen van de 12 afberichten en meldt dat er verder nog ca. 750 personen 
afwezig zijn zonder afbericht. In zijn openingswoord vertelt Maarten dat het begrafeniswezen volop in 
beweging is: Begrafenissen kunnen op de traditionele manier gehouden worden, maar 
ook wordt aan nieuwe wensen tegemoet gekomen. Bij elke begrafenis of crematie wordt zoveel als mogelijk is 
aan de wensen van de nabestaanden tegemoet gekomen. 
Maarten vervolgt zijn opening met de melding dat het dit jaar een relatief rustig jaar is geweest, maar dat dat 
wel zal blijken uit het jaarverslag van de secretaris later in de vergadering. 
 

• De notulen van de vorige vergadering worden door secretaris Harry Kors voorgelezen en op 
deze notulen zijn verder geen op- of aanmerkingen, zodat deze kunnen worden goedgekeurd en 
worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. 
 

• Penningmeester Gerald Koeman licht vervolgens het financieel verslag over het afgelopen jaar toe. Ook hij 
meldt dat het een rustig jaar is geweest en dat er een mooi resultaat is behaald 
met een winst van € 4.600,-. Er waren minder uitvaarten, zodat er logischerwijs minder opbrengsten waren en 
minder kosten werden gemaakt.  
Jan de Lange vraagt zich af of de contributie-opbrengsten wel juist zijn gezien de hoogte van de contributie en 
het aantal leden dat de vereniging heeft, maar Gerald geeft aan dat de leden van jonger dan 18 jaar geen 
contributie hoeven te betalen. 
Verder zijn er over het duidelijke verhaal van Gerald geen vragen of opmerkingen. 
 

• Maarten vraagt hierop aan de kascontrolecommissie in de personen van Jan de Lange en Sjaak Schipper wat 
hun bevindingen zijn met betrekking tot de uitgevoerde kascontrole. 
Jan neemt het woord en vertelt dat Sjaak en hij op 13 januari bij Gerald zijn geweest op de Zesstedenweg nr. 
298 in Grootebroek. Er is bij In Paradisum geen kas aanwezig, dus je kunt het volgens Jan geen kascontrole 
noemen. Alle balansposten zijn nagelopen en de banksaldi 
zijn afgestemd met de opgaven van de bank en van de andere balansposten is de afloop gecontroleerd. Bij de 
passiva waren er wel een aantal verschillen met vorig jaar, maar deze waren ook juist en tot slot hebben Sjaak 
en Jan een steekproef gehouden op de kostenposten in de jaarrekening. 
Alle documenten lagen keurig op volgorde, zodat de kascommissie van mening is dat Gerald dit nog 
jaren mag blijven doen. Jan sluit vervolgens zijn woordje met de melding dat de kascommissie akkoord gaat 
met de opgestelde cijfers. 
 

• De kascontrolecommissie verleent hiermee décharge aan de penningmeester en daardoor ook aan het bestuur 
voor het door de vereniging gevoerde beleid in 2013 en de voorzitter en de secretaris kunnen de jaarrekening 
ondertekenen.  
 

• Als vervanger voor het aftredende lid Jan de Lange weet Maarten Jos Kraakman zich bereid te verklaren om 
samen met Sjaak Schipper  de nieuwe kascontrolecommissie te vormen. 
 

• 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. 
Sip de Vries vraagt of die contributie per gezin of per persoon is en Maarten antwoord hierop dat 
deze contributie per persoon is.  



  

• Hierna wordt door secretaris Harry Kors het jaarverslag over 2013 voorgelezen. 
De tekst van dit verslag wordt integraal op onze website gezet, zodat geïnteresseerden 
deze thuis nog in alle rust kunnen doornemen. Maarten vraagt na het verslag vervolgens aan de vergadering een 
moment van stilte voor de in het verslag genoemde overledenen. 

• De voorzitter begint de mededelingen met een toelichting op het feit dat we helaas ons mortuarium in de 
katholieke kerk van Westwoud hebben moeten opgeven. Zoals bekend wordt de pastorie 
momenteel omgebouwd tot een tehuis voor begeleid wonen voor oudere mensen die niet meer zelfstandig 
kunnen wonen. Daarbij is echter ook de dagkapel verkocht aan de stichting zodat wij dus geen mortuarium 
meer tot onze beschikking hebben. Het kerkbestuur had ons hier niet over geïnformeerd, laat staan 
geraadpleegd.  
Hierdoor is onlangs een overledene opgebaard komen te staan in de hervormde kerk en gelukkig was dat voor 
de nabestaanden geen probleem, maar dat hoeft niet voor iedereen te gelden, dus dat is niet wenselijk. Daarom 
zijn we nu in overleg met de Pancratiuskerk om daar van het mortuarium gebruik te kunnen maken, maar het 
zal duidelijk zijn dat het kostenplaatje er niet beter op wordt. 
We zijn nog wel in de gelegenheid gesteld door het nieuwe kerkbestuur om een ruimte achterin de kerk op onze 
kosten in te richten, maar de kosten hiervan en het feit dat de kerk slechts een uur open kon worden gesteld 
voor bezoek,heeft ervoor gezorgd dat dit voor ons geen optie is. 
Maar, zo besluit Maarten deze mededeling, mocht één der aanwezigen een geschikte ruimte weten, dan houden 
we ons aanbevolen. 
Maarten vervolgt zijn mededelingen met de melding dat ons erelid Ari Dekker het afgelopen jaar is 
onderscheiden als Ridder in de orde van Oranje-Nassau, wat dus een hogere onderscheiding is 
dan een onderscheiding als lid en dat we daar best trots op zijn. 
Ook meldt Maarten dat de nieuwe website inmiddels in de lucht is en om dat te tonen laat Maarten via de 
beamer zien hoe de site er uit ziet. De site is mede in samenwerking met Gerwin Broers  
tot stand gekomen en het is misschien een saaie site, maar mensen gaan tenslotte ook niet voor de lol naar onze 
site, maar vaak alleen als er iets aan de orde is, zo eindigt Maarten zijn mededelingen. 
 
Vervolgens neemt Willy Beemster het woord bij de mededelingen en meldt namens de werkgroep 
“Voorgaan bij uitvaarten” dat er ontwikkelingen gaande zijn, dat bij een uitvaartdienst  niet meer noodzakelijk 
een priester voorgaat in de dienst, maar dat dit ook door leken mag en kan worden gedaan. 
Er is in Westwoud een groep mensen benaderd om zich hiervoor beschikbaar te stellen. 
Deze mensen worden hierbij begeleidt door de heer Jacques Vlaar, die theologie heeft gestudeerd. 
Het houdt concreet in dat een uitvaart in samenspraak kan worden samengesteld en wellicht is het voor de 
nabestaanden aansprekender om dit in samenwerking met een bekende te doen dan dat dit door een mogelijk 
afstandelijke priester wordt gedaan, zo beëindigt Willy haar mededeling.  
 

• Bestuurssamenstelling: Volgens rooster zijn Martien Koopman en Bertus van Kampen 
aftredend. Beiden hebben ze echter aangegeven hun termijn weer te willen verlengen.  
Er zijn geen tegenkandidaten ingediend dus de vergadering begroet deze verlenging met een applaus.  
Truus Appelman attendeert het bestuur erop dat er voor moet worden gewaakt dat niet alle bestuursleden 
tegelijk volgens schema aftredend zijn. Maarten antwoordt hierop dat dit bij ons ook niet het geval is:  
Volgens het schema zijn er maximaal één keer 3 bestuursleden tegelijk aftredend en de andere 2 jaren zijn dat 2 
bestuursleden, zodat elk bestuurslid telkens voor een periode van 3 jaar wordt aangesteld. 
 

• Rondvraag: 
- Maarten Appelman meldt de samenwerking met De Laatste Eer om Nuvema te gebruiken 

voor het aansluiten van nieuwe leden om zodoende een zo groot mogelijke dekking te krijgen. Gerdy Laan 
vraagt zich af waarom In Paradisum dit werk niet zelf op haar schouders neemt. 
Maarten geeft aan dat dit een behoorlijke klus is en dat we daar niet op zitten te wachten. 
Truus Appelman geeft mee dat iemand van het eigen dorp wellicht eerder iets zal verkopen dan een 
onbekende vertegenwoordiger van een uitvaartverzekering die aan de deur komt. 
Jos Kraakman vraagt zich af waarom we zelf niet bij de niet-leden langs de deur gaan. 
Daarvoor willen we juist de samenwerking met Nuvema benutten, antwoordt Maarten.. 
Sipke de Vries voegt toe dat wanneer mensen geen lid willen worden van de verzekeraar, het toch wel 
voorkomt dat de naam van die betreffende persoon wordt doorgegeven aan de vereniging, omdat men daar 



  

wel lid wil worden. Maarten beëindigt dit punt door te melden dat het in ieder geval de bedoeling is om 
hierin samen op te trekken met de Laatste Eer. 

- Omdat Margret Schouten niet aanwezig kon zijn, heeft ze telefonisch een woord van dank overgebracht 
aan de vereniging. Vooral Marriëtte en Bertus bij wie alles goed bespreekbaar was, worden bedankt en 
Karin en Ans worden door Margret bedankt voor de geweldige verzorging van haar overleden man Kees en 
ook noemt Margret de nazorg en het feit dat er tijdens de avondwake mensen van In Paradisum op het huis 
hebben gepast. Kortom niets dan lof namens Margret. 

- Ook Henny van Diepen laat weten zeer content te zijn met de verzorging ten tijde van het overlijden van 
haar man Jacques. Karin en Gerdy betrokken op een ontspannen manier de kleinkinderen bij de verzorging 
waardoor het voor hen allemaal niet zo eng meer was. 

- Sipke de Vries bedankt het bestuur voor de uitnodiging en Marriet en Bertus en onze aflegverzorgsters 
voor hun werk dat zij voor De Laatste Eer hebben verricht.  
Vroeger was dit onbestaanbaar, maar Sipke is blij dat er tegenwoordig  minder naar het geloof van iemand 
wordt gekeken. De Laatste Eer heeft wel eigen aflegverzorgsters, maar die zijn ook wel eens niet 
oproepbaar, dus dan kan er worden teruggegrepen op de aflegverzorgsters van In Paradisum. 
Verder is Sipke van mening dat In Paradisum met de website en de powerpointpresentatie de Laatste Eer 
een stuk voor ligt. De website ziet er volgens Sip prima uit en Sip voegt toe dat het een extra waarde kan 
hebben om een link toe te voegen van een overlijdenscodicil, zodat men  
voor het overlijden reeds kan vast leggen wat de wensen zijn bij een overlijden. 
Tot slot complimenteert Sip Maarten met het leiden van de vergadering met behulp van de 
powerpointpresentatie. Dit geeft volgens Sipke duidelijk een meerwaarde aan de vergadering. 

- Jan Caspers vraagt wanneer de contactavond wordt gehouden. Dit is 22 maart, zo beantwoordt Maarten 
deze laatste vraag van de rondvraag. 
 
 

• In zijn slotwoord dankt voorzitter Maarten de aanwezigen voor hun komst en hun inbreng en meldt dat wij 
weer verder aan de slag gaan met onze werkzaamheden en spreekt de hoop uit om elkaar weer terug te zien, 
maar dan graag niet in verband met onze vereniging. 
Om 21.52 uur sluit Maarten de vergadering en wenst allen wel thuis. 
 
 

 
 
……….………………..   …………………… 
 
Maarten Appelman    Harry Kors 
Voorzitter     Secretaris 


