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Notulen van de jaarvergadering van R.K. Begrafenis- en Crematievereniging In Paradisum,  
welke op vrijdag 26 januari 2018 wordt gehouden in de achterzaal van café De Lindeboom. 
De avond wordt bijgewoond door 22 leden en andere belangstellenden. 
Voor deze avond is afbericht ontvangen van 12 personen. 
 

1. Opening:  
Voorzitter Jos Fischer opent om 20.05 uur de 91e jaarvergadering en heet iedereen van harte welkom. 
Een bijzonder woord van welkom richt de voorzitter aan de afvaardiging van zustervereniging De Laatste 
Eer, bestaande uit de heer Sipke de Vries (voorzitter van de Laatste Eer) en mevrouw Corina Busse, die 
de avond ervoor is verkozen tot secretaris van De Laatste Eer. 
Verder heet Jos de ereleden Ari Dekker en Marie-José Broers-Sijm welkom en tot slot wordt de heer 
Adrie Kloosterman persoonlijk welkom geheten. De heer Kloosterman zal vanavond namens 
crematorium P.C. Hooft uit Hoorn de avond met een korte presentatie afsluiten. 
 
Jos leest vervolgens de namen voor van de twaalf personen die de moeite hebben genomen om voor 
vanavond afbericht te geven en sluit zijn welkomstwoordje af met de mededeling dat onze vereniging dit 
jaar bij het overlijden van twaalf personen haar diensten mochten verrichten. Dit betrof tien leden en 
twee personen die geen lid waren van onze vereniging, maar waarvan de nabestaanden ervoor gekozen 
om onze vereniging de diensten te laten verrichten. 
 
 

2. Notulen vorige jaarvergadering (27 januari 2017): 
De notulen van de jaarvergadering van 27 januari 2017 worden voorgelezen door secretaris Harry Kors. 
Voorzitter Jos Fischer complimenteert Harry met deze notulen en is van mening dat ze heel accuraat en 
heel punctueel zijn opgesteld. Op deze notulen zijn verder geen op- of aanmerkingen, zodat deze 
worden goedgekeurd en door voorzitter Jos Fischer kunnen worden ondertekend. Harry meldt de 
vergadering dat de notulen  binnenkort in de definitieve versie op de site worden geplaatst, zodat ieder 
ze nog eens in alle rust zou kunnen nalezen. 
 

3. Financieel verslag. 
Penningmeester Janco Beerepoot licht vervolgens met behulp van een powerpoint-presentatie het 
financieel verslag toe aan de aanwezigen door allereerst de meest opvallende zaken van de balans door 
te nemen en daarna de resultatenrekening. Met name besteed Janco aandacht aan de hoge 
vorderingen aan de debetzijde (doordat er eind 2017 nog een paar nota’s zijn verzonden, maar die nog 
niet betaald waren per 31 december) en aan de voorziening aan de creditzijde (incasso van € 24,- die 
mogelijk niet voor ons bestemd is geweest, maar waar nog geen antwoord van de bank op is 
ontvangen). 
De exploitatierekening vertoont volgens Janco een lager resultaat dan de voorgaande jaren doordat er 
dit jaar meer leden zijn komen te overlijden en waardoor we dus meer keer het pakket hebben moeten 
vergoeden. 
Janco eindigt zijn toelichting met de opmerking dat volgens het nieuwe opgestelde actuariële rapport, 
onze vereniging, uitgaande van een berekend rendement van 2,5%, financieel gezien, inmiddels als 
gezond kan worden aangemerkt, want met een eigen vermogen van € 62.685,- is de gestelde norm van 
de  dekkingsgraad inmiddels zo goed als bereikt. Dus prima, aldus Janco. 
Janco’s verhaal is duidelijk overgekomen, want door de aanwezigen wordt geen gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid tot het stellen van vragen of het maken van opmerkingen over de cijfers. 
Wel vraagt Sipke de vries hoeveel leden wij hebben. Het antwoord hierop is 840 leden, aldus Karin 
Appelman. 
 

4. Verslag kascommissie / Goedkeuring financieel verslag. 
De kascommissie bestond dit jaar uit Leo Boekweit en Jan Caspers. Beide heren zijn aanwezig, maar 
het woord wordt gevoerd door Jan, die aangeeft dat ze langer werk hadden om een en ander te 
bekijken, dan dat dit woordje van Jan zou zijn. Vanuit de kascommissie zijn er geen op- of aanmerkingen 
op de cijfers. Het zag er volgens de kascommissie perfect uit en de commissie is van mening dat Janco 
zijn werk als penningmeester het afgelopen jaar weer goed heeft verricht. 
Voorzitter Jos Fischer dankt de kascommissie voor hun controle van de boeken. 
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5. Verlenen decharge door kascommissie. 
De kascommissie verleent met haar goedkeuring van de jaarrekening decharge aan de penningmeester 
en aan het bestuur voor het gevoerde beleid over het jaar 2017. 
 

6. Benoeming nieuw lid kascommissie. 
Leo Boekweit heeft volgens Jos nu twee jaar zitting gehad in de kascommissie, zodat hij aftredend is. De 
voorzitter vraagt de vergadering wie volgend jaar samen met Jan de kascommissie wil vormen en als 
mogelijke vervangers van Leo bieden Piet Koopman en Maarten Appelman zich aan. 
Voor dit jaar wordt Piet aangewezen, maar misschien dat Maarten zich dan voor het jaar daarop 
beschikbaar wil stellen, aldus Jos. Dit wordt vervolgd.  
Jos bedankt tot slot Leo voor het feit dat hij de afgelopen twee jaar in de kascommissie plaats heeft 
willen nemen. 
 

7. Vaststelling contributie. 
Het voorstel van het bestuur is om de contributie, net als de voorgaande paar jaar ongewijzigd te 
houden. Dit mede in verband met het feit dat het actuariële rapport is meegevallen. Vanuit de 
vergadering wordt hier instemmend op gereageerd, zodat de contributie voor het jaar 2018 op € 12,-  
per volwassen lid blijft staan. 
 
      8. Jaarverslag secretaris 2017. 
Secretaris Harry Kors leest vervolgens het jaarverslag over het jaar 2017 voor. 
Net als voorgaande jaren zal de tekst volgens Harry weer integraal op de website worden geplaatst, 
zodat belangstellenden dit nog eens rustig kunnen nalezen. 
Jos bedankt Harry voor het keurige verslag en ondertekent vervolgens het verslag. 
Hierna verzoekt hij de aanwezigen om een moment van stilte om de genoemde overledenen te 
gedenken. 
Op het verslag zijn geen op- of aanmerkingen, zodat deze ongewijzigd op de site zullen worden 
geplaatst. 
 

9. Mededelingen. 
Bij de mededelingen meldt voorzitter Jos Fischer aan de hand van een paar foto’s een aantal zaken die 
het afgelopen jaar zijn gepasseerd en die een nadere toelichting verdienen. 
-Zo toont Jos een foto van de nieuwe koelplaat die onlangs door ons is aangeschaft, omdat het oude 
exemplaar inmiddels behoorlijk geluid begon te maken. Huren was een optie, maar de huurprijs per keer 
was van dien aard dat tot aanschaf is overgegaan en de verwachting is dat zelf aanschaffen op den duur 
behoorlijk goedkoper uit zal vallen. 
-Afgelopen jaar hebben drie vrijwilligers die met hun vrijwilligerstaken voor In Paradisum zijn gestopt, de 
gouden bondsspeld van het FKB opgespeld gekregen. Te weten Bertus van Kampen en Maarten 
Appelman die hun speld tijdens de contactavond opgespeld hebben gekregen en Willy Beemster-Kors, 
die vanwege haar gezondheid deze in latere instantie thuis in ontvangst mocht nemen. 
De foto van het opspelden bij Willy is als tastbaar bewijs, middels de sheets van Jos, aanwezig, maar 
helaas bleek dat de foto’s van het opspelden bij Maarten en Bertus tijdelijk even niet te vinden waren.  
-De laatste foto die Jos aan de vergadering laat zien is er één van Yvonne Out die inmiddels een aantal 
keer mee heeft gelopen als verzorgster en nu dus ook kan worden ingezet als verzorgster, waar we als 
vereniging natuurlijk heel blij mee zijn. 
- Tot slot leest de voorzitter de tekst voor van een mail van de familie Out, in de persoon van dochter Lia 
die In Paradisum nog eens bedankt voor de wijze waarop onze diensten, met name door verzorger 
Bertus ten tijde van het overlijden van hun moeder, zijn ingevuld. De familie kon hun eigen invulling 
prima kwijt en dat heeft tot een goed gevoel bij de nabestaanden geleid. 
 
 
 
 
 
 
 

10.  Bestuursverkiezing. 
Jos meldt de vergadering dat Karin Appelman, belast met de ledenadministratie, aftredend is, maar dat 
zij heeft aangegeven weer herkiesbaar te zijn. Jos heeft geen aanmelding gehad van een 
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tegenkandidaat, zodat Karin weer voor drie jaar wordt herkozen. Ook Harry Kors, de secretaris, is 
aftredend en herkiesbaar en ook hier is geen tegenkandidaat, zodat ook Harry weer voor drie jaar wordt 
herkozen. Jos is blij met deze ontwikkelingen, want dit komt de rust en de ervaring binnen het bestuur 
ten goede. 
 

11. Rondvraag. 
Maarten Appelman geeft aan dat het hem, als vorig jaar afgetreden voorzitter, deugd doet dat het 
bestuur van In Paradisum weer op de rit is. Zowel organisatorisch, als financieel staat de vereniging er 
volgens Maarten goed voor en dat doet hem goed. 
 
Willy Beemster-Kors bedankt het bestuur voor het speldje dat zij afgelopen jaar heeft mogen ontvangen. 
Het werd die avond zodoende een leuke avond voor haar, aldus Willy. 
 
Ari Dekker sluit zich aan bij de woorden van Maarten. Hij is trots op alle bestuursleden die volgens Ari 
alle hoeken van het dorp vertegenwoordigen en het stemt hem tevreden dat hij in de toekomst als 
voormalig Westwouder, toch van onze diensten gebruik kan maken, hetzij bij zijn begrafenis, hetzij bij 
zijn crematie. Het geeft hem een goed gevoel dat de vereniging aangeeft dat zij deze functie nog jaren 
zullen vervullen. 
 
Sipke de Vries bedankt mede namens zijn echtgenote, de aflegverzorgsters van In Paradisum (en 
tevens vriendinnen van zijn dochter Heleen), te weten Gerdy Laan en Yvonne Out, voor de verzorging 
van zijn schoonmoeder, die in het afgelopen jaar is komen te overlijden. Moeder lag er volgens Sipke 
heel mooi bij, zodat de familie hier heel tevreden over was. 
 
Hoewel Adrie Kloosterman, de spreker vanavond geen lid is, heeft hij wel een vraag en een opmerking. 
Zijn vraag is wanneer iemand voor een gouden bondsspeld in aanmerking komt? 
Hierop wordt door het bestuur geantwoord dat dit ter beoordeling is aan het bestuur, maar dat hier geen 
vaste termijnen voor zijn. Wij hanteren hiervoor als criterium dat iemand zich voor langere periode voor 
onze vereniging heeft ingezet.  
De opmerking van de heer Kloosterman is dat hij zich wel eens af heeft gevraagd wat de zin is van een 
begrafenisvereniging op een dorp, maar vanavond heeft hij daar toch een goed beeld bij gekregen.  
De overledenen zijn vaak bekenden van de vrijwilligers van de vereniging, zodat daar een meerwaarde 
aan kan worden gegeven bij een overlijden en hij is dan ook van mening dat we dat meer zouden 
moeten uitdragen en trots moeten zijn op waar wij voor staan, waarvan akte. 
 
 

12. Sluiting. 
 
Om 20.55 uur sluit Jos de vergadering en dankt ieder voor zijn of haar inbreng, waarna de heer Adrie 
Kloosterman de avond afsluit met een presentatie namens crematorium PC Hooft in Hoorn. 
 
 
 
Harry Kors, 
Secretaris In Paradisum 


