
Notulen van de algemene ledenvergadering van St. Barbara van dinsdag 19 april 2016  in “De Blinkerd” te 

Schoorl. Aanvang 20.00 uur. 

 

Aanwezig: Namens het bestuur: P. Appelman, voorz.; Th. Zoon, penningm.; E. v.d. Oord-Smit, secr.;  

K. Bakker, lid; C. Kouw, lid, Mw. Gerda Roozendaal, uitvaartverz.; de dragers: H. v.d. Oord, S. Krom,  

A. Bakker,  B. Roozendaal; mw. I. Roozendaal (kascontrolecommissie), de dames L. Krom , A. Borst,  

T. Appelman en de heren C. van Egmond, en P. Nannes 

 

1. Opening  en mededelingen 

Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet allen hartelijk welkom 

Allereerst noemt hij de namen van de overleden leden van het afgelopen jaar en daarna de personen waarbij 

onze vereniging haar diensten heeft verleend.  

Staand nemen we 1 minuut stilte in acht. 

 

Daarna vervolgt de voorzitter met de mededelingen: 

Voorafgaand aan deze vergadering is er kort overleg geweest met de uitvaartleidster, waarin besproken is 

over een vrijwaringsverklaring. Deze dient getekend te worden als familieleden of vrienden de kist naar het 

graf brengen, dit i.v.m. de beperkte ruimte op onze begraafplaats. Wij willen op deze manier de vereniging 

vrijwaren indien hierbij sprake is van calamiteiten. 

- Met de verbouwing van de kerk komt er tevens een opbaarruimte met pantry. De nabestaanden krijgen 

gedurende de periode dat hun dierbare daarin is opgebaard een sleutel tot hun beschikking. De tekening 

hiervan ligt na de vergadering ter inzage. 

- Er is met De Blinkerd gesproken over afscheidsvieringen tijdens de verbouwing maar eventueel ook bij een 

mogelijke grote opkomst, waarbij de verbouwde kerk te klein zal zijn.  

Hier is door De Blinkerd positief op gereageerd. De kosten voor gebruik van de theaterzaal zijn € 250,-- en 

voor de  Camperduinzaal € 150,--. 

Voor het bestuur was het kostenplaatje van belang van vervoer, materiaal e.d. 

Het bestuur zal hierover op korte termijn in contact treden met kapelaan Jeroen de Wit. 

Opmerking vanuit de zaal: Uitdragen dat St. Barbara hier actief in is. 

 

2. Notulen jaarvergadering 2015 

Notulen worden onveranderd goedgekeurd en getekend door de bestuursleden. 

Met dank aan de secretaris. 

Een vraag inzake het ontbreken van een geluidsinstallatie op het kerkhof. Tot op heden is er nog geen 

resultaat terwijl hieraan dringend behoefte is. Koos Bakker zal contact opnemen met W. Kraakman. Bekend 

is dat er aan de kerk een gift is gedaan voor aanschaf hiervan. 

  

3. Ingekomen stukken 

Geen. 

 

4. Jaarverslag secretaris 
Het jaarverslag van de secretaris omvat de periode van 14 april 2015 (datum vorige alg. ledenverg.) tot 

heden (19 april  2016). Hier worden de belangrijkste zaken naar voren gebracht. 

 

5. Jaarrekening 2015   

Penningmeester licht e.e.a. toe.  

Op vragen vanuit de zaal wordt duidelijk antwoord gegeven. 

Probleem is de lage rentestand. Beleggingen leveren nagenoeg niets op. 

Bovendien moesten hierdoor extra gelden aan de wiskundige reserve worden toegevoegd. 

 

6. Begroting 2016 
Wordt doorgeschoven naar punt 9A 

 

7. Verslag van de kascommissie 

De kascommissieleden, bestaande uit L. Jonker-Beukers en I. Roozendaal-Koelemeijer, hebben na ontvangst 



van alle bescheiden de administratie doorgenomen. De vragen die overbleven zijn met de penningmeester 

besproken en naar volle tevredenheid beantwoord. Helaas was mw. L. Jonker vanavond verhinderd. 

Dit alles resulteerde in een schriftelijk compliment aan de penningmeester met het verzoek hem decharge te 

verlenen. Het schriftelijk stuk wordt bij de jaarstukken gevoegd. 

 

8. Benoeming lid kascommissie 

Mw. L. Jonker-Beukers is aftredend. Spontaan stelt dhr. A. Bakker zich beschikbaar als nieuw 

kascommissielid.  

 

9. Bestuursverkiezing / rooster van aftreden 
Volgens rooster is P. Appelman aftredend. Hij stelt zich niet herkiesbaar. Het bestuur was al enige tijd op 

zoek naar een goede opvolger. Dat lukte niet. Gekeken binnen  ons bestuur en is de vraag voorgelegd aan K. 

Bakker, na enige bedenktijd heeft hij ingestemd. Hier is iedereen heel blij mee en we wensen hem alle 

succes toe. P. Appelman kan terugzien op een goede en fijne periode en wordt toegesproken door Th. Zoon 

en krijgt een couvert aangeboden. Zijn echtgenote krijgt van secretaris een mooie bos bloemen voor al die 

uren dat manlief voor onze vereniging actief was. Piet, bedankt! 

We blijven zoeken naar een 5de persoon binnen ons bestuur wat volgens de statuten verplicht is. 

De oude en nieuwe voorzitter verwisselen van stoel en neemt K. Bakker de rest van de agenda voor zijn 

rekening.  

 

9A Begroting 2016. 

Binnen de begroting blijft van het aantal overledenen in het jaar altijd een onzekere factor.  

Ook kan een verdere daling van de rente de resultaten negatief beïnvloeden. Maar we blijven hoopvol dat 

aan de daling een einde komt. 

 

10. Vaststellen contributie 2017 

Dit jaar is de contributie met € 1,-- verhoogd naar € 10,-- zoals besloten in de algemene vergadering 2015. 

Voor 2017 houden we ook dit bedrag aan.  

 

11. Huishoudelijk reglement  

Voorgesteld wordt om het vorig jaar in de ledenvergadering goedgekeurde huishoudelijk reglement opnieuw 

aan te passen. De aanwezigen krijgen een exemplaar aangereikt, waarbij de veranderingen in rood staan 

weergegeven. Dit betreft een aanpassing wegens eerder genoemde vrijwaringsverklaring. 

Uit de vergadering komt het advies om bij het stukje algemeen de beginzin aan te passen met: De kist wordt 

gedragen door de dragers van de vereniging. Indien..................... 

Ook komt er nog een opmerking inzake donateurschap. We zullen dit in de komende bestuursvergadering 

meenemen. 

 

Verder is men akkoord met het huishoudelijk  reglement. 

 

12. Rondvraag 

H.v.d.Oord:  Vraag inzake overlijden/uitvaart/begrafenis in de periode van verbouwing kerk. Er zijn  

  extra kosten indien de uitvaart in Groet of Bergen is. Op wiens conto komen de extra kosten? 

  De aanwezigen vinden Bergen geen optie. Het bestuur geeft aan dat zij hierover reeds contact 

  heeft opgenomen met het kerkbestuur maar heeft nog geen reactie ontvangen. 

C. van Egmond: Hamert nog eens op een goede geluidsinstallatie op het kerkhof. 

P. Appelman: Wenst Koos in zijn nieuwe functie alle succes toe en dankt de bestuursleden voor de prettige 

   samenwerking evenals de uitvaartleidster en de dragers. 

Mw. G. Roozendaal: dankt eveneens de bestuursleden en de dragers voor de goede samenwerking  

A. Bakker: Gaat in overleg met I. Roozendaal als nieuw kascommissielid. 

Mw. L. Krom: Merkt op dat het kleed rond de berry er niet uit ziet. K. Kouw gaat dit na. 

 

13. Sluiting 

Onder dankzegging sluit voorzitter K. Bakker om 21.15 uur de vergadering. 

 


