
Notulen van de algemene ledenvergadering van St. Barbara – Schoorl op dinsdag 3 april 2018 in “De 

Blinkerd” te Schoorl. Aanvang 20.00 uur. 

Aanwezig: Koos Bakker, voorz., Theo Zoon (penningm), Cees Kouw (beheer), Elly v.d. Oord-Smit (secr.), Jan de Wit 

(beoogd bestuurslid); de dragers, Sam Krom, Ad Bakker (tevens kascontr.), Bernard Roozendaal, Marcel Stoop en 

Henk v.d. Oord; namens Par.Best/locatieraad: Hans Kersten, Wim Kraakman en Jan Apeldoorn; Gerda 

Roozendaal, uitvaartleidster en de leden Wim Wever (kascontr.), Piet Stoop en Lida Krom. 

1.   Opening  en mededelingen 
Koos opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom. Heeft afbericht ontvangen van Lia Rezelman, 

uitvaartleidster inzake een condoleance elders. Afgelopen jaar was een druk jaar, onze vereniging heeft aan 25 

uitvaarten haar diensten verleend. Naast de gebruikelijke bestuursvergaderingen die altijd in goede harmonie 

verlopen, hebben er meerdere overleggen plaatsgevonden inzake opvolging uitvaartleidster, daar Gerda te 

kennen had gegeven te willen minderen, overleg met DLE inzake opvolging uitvaartleidster en de problemen met 

de eindverantwoordelijke pastores. 

N.a.v. overleg met pastores op 24-11. De belofte van pastor Overmars contact op te nemen met Gerda voor een 

één op één gesprek is door hem niet opgevolgd. 

Koos noemt nu de namen van de overleden leden van het afgelopen jaar, 16 personen en de 9 namen van de 

niet-leden. Hierna nemen we staand 1 minuut stilte in acht. 

 

2. Notulen jaarvergadering 2017  
Een schrijffoutje geconstateerd; pijl m.z. peil (oei is nogal wat anders) Is gecorrigeerd. 

Verder geen op- of aanmerkingen en worden onder dankzegging aan de secretaris de notulen getekend. 

 

3.   Ingekomen stukken 
Er is een bedankbrief binnengekomen van Joost Kersten inzake het overlijden en de werkzaamheden rond de 

uitvaart van zijn vrouw Alma. Joost sprak zijn grote waardering uit aan alle mensen die zich hier voor hebben 

ingezet. 

 

4.  Jaarverslag secretaris 

Leest het jaarverslag voor vanaf de vorige ALV 28-3-2017 tot nu o.a. 

Aanschaf schaarwagen voor o.a. vervoer koeling en materiaal hiervoor vooral richting verzorgings- en 

verpleeghuizen. 

Het couvert, aangeboden aan Par.Bestuur bij opening verbouwde kerk, een naambord voor verwijzing naar aula. 

 

5.  Jaarrekening 2017  
De aanwezigen krijgen een leespauze om de stukken door te nemen. Daarna krijgt de penningmeester het woord. 

Er is een groot bedrag toegevoegd aan de wiskundige reserve. Uitloting van beleggingen heeft invloed op de rente 

inkomsten. Spaartegoeden hoger. Rente bijzonder laag.  Nu verdeeld over 3 banken, Rabo, ABN-Amro en ING. 

Heeft te maken dat bij omvallen van een bank, max. € 100.000,-- wordt uitgekeerd.  

W. Kraakman merkt op dat de gemiddelde leeftijd die de vereniging hanteert van 76 en 80 jaar lager is dan de 

landelijke statistieken en dat Beïnvloed weer de wisk. reserve. Penningmeester beaamt dit, maar wij moeten 

reserve inbouwen zeker bij overlijden van een jonger lid. K. kan zich hier geheel in vinden. 

 

6.  Begroting 2018 
Dit blijft altijd een heikel punt. Hoeveel mensen overlijden er? Dat is onbekend. De reserve compenseert de 

kosten van de uitvaart voor leden.  

P. Stoop vraagt wat het verschil is om oudere personen (80+) lid te worden van de vereniging. Dit verschil is rond 

de € 400,--  

 

7.  Verslag van de kascommissie 
Ad Bakker en Wim Wever hebben de boeken gecontroleerd. Ze hadden één vraag over “werkbriefje”. Dit stamt 

nog uit de tijd van Dik Borst. Voor het overige zagen de stukken er keurig uit en willen de penningmeester graag 

decharge verlenen. Koos dankt de kascommissie voor hun werkzaamheden. 



8.  Benoeming lid kascommissie 

Ad Bakker heeft zijn 2 jaar er op zitten. Bernard Roozendaal meldt zich aan. 

Volgend jaar zullen Wim Wever en Bernard Roozendaal de boeken controleren. 

 

9.  Bestuursverkiezing / rooster van aftreden 

Aftredend is Theo Zoon. Jan de Wit heeft zich kandidaat gesteld. Er zijn geen tegenkandidaten. 

Jan heeft dit jaar in het bestuur meegedraaid. Heeft zich ook in het door Theo zelf ontworpen 

programma financieel wat eigen gemaakt. Pakket ziet er keurig uit. Er wordt aan de aanwezigen 

gevraagd of ze akkoord gaan met zijn benoeming. Dit wordt met applaus begroet. Dank daarvoor en wij 

wensen Jan alle succes. Theo zal hem in ieder geval ondersteunen, waar nodig. Wij zijn echter nog wel 

op zoek naar versterking binnen ons bestuur, aldus de voorzitter. 

 

10.Vaststellen contributie 2018 

Inmiddels is de contributie van 2018 reeds geïnd. Dit gaat voorafgaand aan de ALV. Hierbij kan de datum 

van de vergadering gemeld worden. In dit geval gaat het om de contributie van 2019. Voorlopig houden 

we het op € 12,--. Via de website kunnen  we ook e.e.a. bekend maken. 

 

11. Rondvraag 
H.v.d.Oord: Deelt aan bestuursleden van Barbara en Par.Bestuur een pakketje uit over: Informatie kerkhof, 

informatie tuingraven, indeling kerk, beheer aula, invulformulier gegevens overledene en div. met verzoek dit 

door te lezen en binnenkort met elkaar om tafel om door te spreken. 

Sinds de ‘nieuwe kerk’ moet er bij een grote uitvaart de kerk verbouwd worden. Een (ver)bouwploeg is gewenst. 

Tegenwoordig begint condoleren voor de viering zich aan te dienen. Dit heeft consequenties voor de 

Barbaramensen, moeten veel eerder aanwezig zijn. Waarom niet extra huur ontm.ruimte? Bespreken met 

uitvaartleidsters. 

Vraagt of er nog iets gedaan is met de vraag van Cees van Egmond afgelopen jaar wasbak op begraafplaats. Hier is 

echter niets mee gedaan. Maar allen zijn van mening zelf tuinhandschoenen meenemen en bij de bestaande 

kraan handen schoonmaken. Zelf voor andere attributen regelen (handdoek, zeep). Een kraan op het kerkhof 

geeft ook praktische problemen: wie zorgt er voor dat het water wordt afgesloten bij vorst? 

W. Wever: Hoe ziet de toekomst er uit met voorgangers bij uitvaarten? Avondwakes zijn nagenoeg niet meer aan 

de orde.  De Blinkerd staat open voor aanvragen. 

Piet Stoop merkt op dat zij tijdens de verbouw van de kerk een korte ‘kerkdienst’ hebben gehouden in De Blinkerd 

waarbij de kinderen en Convocamus een grote rol speelden, aansluitend het feest. Mooier kon bijna niet. 

W. Kraakman: Meldt dat er een nieuw financieel pakket door het bisdom is/wordt uitgebracht incl. een 

begraafplaatsenpakket. 

Vraagt of er een samengaan met DLE aan de orde is? P. Appelman heeft zich hier inderdaad sterk voor gemaakt, 

maar een paar bestuursleden van DLE zijn hier geen voorstander van. Wel maken we gebruik, als het nodig is van 

elkaars dragers en we werken met dezelfde uitvaartleidsters. 

Gerda Roozendaal: Zij en Lia willen graag met beide telefoonnummers in de advertentie staan. Lia kan nl. haar 

telefoon niet doorschakelen naar Gerda. Dat gaat moeilijk want de kaften zijn voor het hele jaar al geleverd. 

Mogelijk dit via een stukje in Van de Duinvoet vermelden. Koos zal het in ieder geval op de website aanpassen. 

Tevens dankt Gerda de medewerkers van St. Barbara voor de prettige samenwerking. 

Marcel Stoop: Vraagt wie er verantwoordelijk is voor de indeling van het kerkhof.  Dit is het parochiebestuur en 

zij hebben dit weer gedelegeerd naar Henk v.d. Oord. Dit i.v.m. het in de toekomst werken met een kraantje. Zal 

voor het oude gedeelte heel moeilijk zijn/worden want voordat je 2 rijen helemaal vrij hebt is bijna ondoenlijk. 

Op het nieuwe gedeelte zal het mogelijk eerder gaan lukken. 

 

10. Sluiting 

Koos bedankt iedereen die zich afgelopen jaar heeft ingezet voor de vereniging. 

Even na half 10 sluit hij deze enerverende vergadering en gaan we nog even genieten van een hapje en 

een drankje. 

 

 


