
Verslag van de 133e algemene ledenvergadering van de uitvaartvereniging “Minnertsga”, gehouden 
op 12 maart 2019 in het MFA te Minnertsga.  

1. Opening 
De voorzitter D. Miedema opent de vergadering en heet 21 leden van harte welkom. Er zijn 
in het jaar 2018 19 leden overleden en de voorzitter leest de namen van de overleden leden 
voor en vraagt om een ogenblik stilte. De gemiddelde leeftijd van de overleden leden was 76 
jaar.  

2. Mededeling en ingekomen stukken.  
Met kennisgeving zijn 4 leden niet aanwezig op deze vergadering.  

3. Notulen vorige vergadering. 
De notulen van de vergadering van 20 maart 2018 worden voorgelezen en deze worden 
goedgekeurd.  

4. Verslag bijzondere vergadering 15 mei 2018. 
Dit verslag wordt voorgelezen door de penningmeester en geeft nog een kleine uitleg over 
de huidige stand van zaken. Verslag wordt goedgekeurd.  

5. Jaarverslag penningmeester.  
Het verslag wordt uitgedeeld en besproken en toegelicht door de penningmeester. We staan 
er financieel goed voor. De voorzitter bedankt de penningmeester voor zijn werk dat hij weer 
voor de vereniging heeft gedaan.  

6. Verslag financiële commissie. 
De boeken zijn gecontroleerd en in orde bevonden. Wel is er gevraagd naar de interne 
controle op het gevoerde financieel beleid. Op elke vergadering staat dit op de agenda en de 
voorzitter krijgt van de penningmeester elke maand een copy van het rekeningafschrift, 
zodat hij ook op de hoogte is van de gedane betalingen en ontvangsten. De vergadering 
verleent het bestuur decharge en het voltallige bestuur het financieel verslag.  

7. Bestuursverkiezing.  
Het aftredend bestuurslid wordt met applaus herkozen en aanvaard zijn zittingstermijn van 5 
jaar weer.  

8. Voorstel bestuur.  
Het bestuur stelt voor om de contributie voor 2019 gelijk te houden op € 25,00 per lid en de 
ledenkorting te handhaven op € 1.600,00 per uitvaart van een lid.  

9. Wat verder ter tafel komt. 

• Financiering MFA/Huisartsenpost en de huidige gang van zaken. Oege geeft een 
toelichting en het verloopt allemaal voorspoedig en binnen de begroting. 

• De drager H. Terpstra neemt na 12 jaar afscheid als dragen Hij wordt bedankt voor 
zijn inzet. 

• De vereniging heeft een nieuwe drager gevonden als vervanger, maar wil er graag 
nog wel een aantal dragers bij hebben.  

• Als er een grafsteen wordt opgehaald of als er een nieuw graf wordt gemaakt, komt 
er een metalen bordje met de naam van de overledene te staan. Mocht de 
nabestaanden belang hebben bij dit bordje, dan kan men dit kenbaar maken bij 
Hoveniersbedrijf Madhuizen, nadat de grafsteen geplaatst is.  

10. Rondvraag. 
Er zijn geen punten meer voor de rondvraag. 

11. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn/haar komst.  
 


