
Verslag 134 e Algemene Ledenvergadering van de 
uitvaartvereniging Minnertsga, gehouden op 28 oktober 2021.                                     
 
Opening. 
De vergadering wordt geopend door voorzitter Durk Miedema met een welkom 
aan 9 leden.  
In het jaar 2019 zijn er 24 leden overleden met de gemiddelde leeftijd van 83 
jaar. In het jaar 2020 zijn er 10 leden overleden met gemiddelde leeftijd van 79 
jaar. Zowel als in 2019 en 2020 is er twee keer hulp geboden bij niet-leden. De 
voorzitter leest de namen van de overledenen voor, waarna een ogenblik stilte 
wordt gevraagd. 
 
Bestuursverkiezing. 
Aftredend is mw. Alina Hoekstra. Zij wordt bedankt voor haar werk van de 
afgelopen 4 jaar.  Gerrie Glazema-Akkerman neemt plaats in bestuur als 
secretaris. 
 
Mededelingen/ingekomen stukken. 
Met kennisgeving zijn afwezig: Dhr G Bouma, dhr H Miedema, dhr H van der 
Mossel, mw W Hoekstra. 
 
Notulen vorige vergadering. 
De notulen van de vergadering van 12-03-2019 worden voorgelezen door D 
Schotanus. De notulen worden goedgekeurd. 
 
Jaarverslag penningmeester. 
Het jaarverslag is uitgedeeld aan de leden en bestuur. Durk Schotanus geeft 
duidelijk uitleg. De penningmeester krijgt complimenten en wordt bedankt 
voor het vele werk. 
 
Verslag financiële commissie. 
Dhr P Haarsma en H Miedema hebben de boekhouding gecontroleerd, zij 
hebben geen opmerkingen, ziet er keurig uit. Dhr P Haarsma wordt bedankt. 
Volgend jaar zitten dhr H. Miedema en dhr B Kootstra in de financiële 
commissie. Reserve lid is dhr H van Stralen. 
 
Voorstel bestuur. 
Voorstel van bestuur is de vergoeding per uitvaart van een lid op 1600 Euro 
vast te stellen. 



Dhr J Nagel heeft een vraag over de hoogte van het bedrag. Dhr D Schotanus 
geeft uitleg over hoe men tot dit bedrag is gekomen. 
Het bestuur stelt voor de contributie vast te stellen op 27.50 Euro per jaar. 
Beide voorstellen worden aangenomen. 
 
Wat verder ter tafel komt. 
 
 De Website is verouderd, deze krijgt een update, of wordt helemaal 
vernieuwd. 
 
De Aula. Het blijkt dat de vloer van de aula helemaal is verrot, waarschijnlijk 
door slechte ventilatie. De vloer moet eruit, en moet vervangen worden door 
een betonvloer. Er komt dan ook een nieuwe keuken. Dit brengt veel onkosten 
met zich mee.  Er worden vanuit de leden nog vragen gesteld en opmerkingen 
gemaakt over aansprakelijkheid en noodzaak om drainage aan te leggen.  
Hierop is nu nog geen afdoende antwoord. 
 
Verkoop stukje grond. De buurman van de aula dhr. J Wiersma heeft i.v.m. 
verbouwing woning een strook grond aangekocht van 1.5 meter breed. Totaal 
37m2. De koopacte is binnen en bestuur is akkoord gegaan met de verkoop. 
De vergadering kan hiermee akkoord gaan.  
 
Rondvraag. 
Dhr J Nagel vraagt of de boeken van de vereniging bewaard zijn gebleven.  
Durk Schotanus kan dit beamen en verteld dat de boeken in eigen beheer 
worden bewaard. 
Verder zijn er geen vragen. 
 
Sluiting. 
Om 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering en wenst iedereen wel thuis! 
 
Secretaris: Gerrie Glazema-Akkerman. 
e-mail: info@uitvaartverenigingminnertsga.nl 
Website: www.uitvaartverenigingminnertsga.nl 
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