Jaarverslag 2021
ALGEMEEN
De komst van de corona epidemie heeft een ieder geraakt en is onze vereniging niet voorbijgegaan.
Als bestuur staan wij hier bij stil. Wij denken dan aan de leden die ons door corona zijn ontvallen
maar ook degenen die het virus aan den lijve hebben ondervonden en daar nog steeds de gevolgen
van ondervinden. Bij het schrijven van dit verslag waart het virus nog rond maar zijn door o.a.
vaccinaties de gevolgen voor de gezondheid in de meeste gevallen minder ernstig. Ook buiten
corona hebben wij afscheid genomen door het overlijden van meerdere leden. Onze gedachten gaan
uit naar de nabestaanden.
De maatregelen die genomen werden om de verspreiding van het virus te beperken hebben veel
invloed gehad op de wijze waarop afscheid van dierbaren werd genomen. De mogelijkheid voor
condoleances werden beperkt en in onze aula, vanwege de beperkte ruimte, niet toegestaan. Onze
uitvaartleidsters hebben, in overleg met de familie, steeds gezocht naar wat wel mogelijk was en
daar invulling aan gegeven. Het bestuur heeft grote waardering voor de wijze waarop de
uitvaartleidsters zich in deze moeilijke tijd van hun taak hebben gekweten.
Vanwege beperkende maatregelen en uit bezorgdheid voor de gezondheid van de leden van het
Team Laatste Zorg heeft het bestuur samen met het bestuur van zustervereniging De Eendracht in
goed overleg met het team, besloten de laatste zorg uit te besteden aan een professionele partij.
Voor onze vereniging was dat Uitvaartverzorging Dekker.

BESTUUR
Het bestuur bestond in 2020 uit de volgende personen:
Benno Hoekstra – voorzitter, John Leystra – secretaris, Paul Bos – penningmeester ledenadministratie,
Martine Veen – penningmeester algemene zaken en facturering. Door het vertrek van Chris Geusebroek
als bestuurslid was er een vacature voor de functie van bestuurslid – aula beheerder. Het bestuur
besloot de vacature niet in te vullen en deze te agenderen op de eerst volgende fysieke
ledenvergadering in 2022. Werkzaamheden voor beheer van de aula zijn opgevuld door Benno Hoekstra
en John Leystra.
Vanwege de beperkende maatregelen besloot het bestuur, net als in 2020, de jaarlijkse
ledenvergadering in april uit te stellen. Hiervan werd mededeling gedaan in de Medemblikker Courant
en op de website. Jaarstukken, zoals notulen van de laatste jaarvergadering, jaarverslag en het verslag
van de kascontrolecommissie zijn op de website gepubliceerd. Van de mogelijkheid hierover contact op
te nemen met de secretaris is geen gebruik gemaakt. Streven was de jaarvergadering alsnog te houden
in september. Helaas bleek dit vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk. Overwogen is een
videovergadering te houden maar daar is vanwege praktische bezwaren van af gezien.
Eerste uitvaartleidster van de vereniging is mevrouw Mariska Smit. Als vervangster van Mariska is
benoemd mevrouw Linda Witjes. Informatie over Mariska en Linda staat vermeld op onze website
www.mbecv.nl.
Het bestuur is 7 keer bij elkaar gekomen. Vanwege de 1.5 meter eis zijn de vergaderingen in de aula
gehouden. Daar was voldoende ruimte.

Eenmaal is in klein comité overleg gehouden met het bestuur van zusterorganisatie De Eendracht. Een
aantal praktische zaken, met name de inzet van het Team Laatste Zorg werd besproken.
Voorzitter en secretaris hebben een Regiovergadering van het F.K.B. (koepelorganisatie) in Katwoude
bezocht. Tijdens de vergadering werden ervaringen van verenigingen op diverse gebieden uitgewisseld.
De volgende besluiten zijn door het bestuur genomen en uitgevoerd:
- Kleding van de dragers wordt om niet geschonken aan een charitatieve organisatie. Kleding gaat
naar Roemenië;
- Een actuariële onderzoek naar de financiën van de vereniging wordt uitgevoerd. Conclusie van
de actuaris is dat de vereniging er financieel goed voor staat;
- Algemene Ledenvergadering wordt vanwege de coronabeperkingen tot september uitgesteld,
helaas golden toen weer beperkingen waarna besloten werd de vergadering voor 2021 te
annuleren;
- Team Laatste Zorg blijft op non-actief – achtergrond hiervoor zijn de gezondheidsrisico’s van de
leden van het team;
- Jaarlijkse keuring van de aula door Monumentenzorg wordt eenmaal per twee jaar –
achtergrond kosten besparing.

LEDEN
In 2021 namen wij afscheid van 12 leden t.w.
Dhr. C.D. Gebuis, Mevr. W.C.M. Vroonland-Manshande, Mevr. L. Meijaard-Zwaan,
mevr. C.A. Kooy-Visser, dhr. W.A. van Oudheusden, mevr. A. Gielink-Kee, mevr. B. Steeman-Reitsma,
dhr. A. Hoogschagen, mevr. D.A. Klik-de Haan, mevr. A. Steketee, dhr. D.E. Vossenberger,
mevr. D.W.M. De Boer- Hooiveld.
Wij wensen de nabestaanden sterkte toe in het verwerken van het verlies.
Het afgelopen jaar hebben 9 leden hun lidmaatschap opgezegd. Er zijn geen nieuwe leden ingeschreven.
De vereniging telt nu totaal 553 leden waarvan 25 kinderen in de leeftijd tot 18 jaar. Er zijn 46 betalende
steunleden.
498 leden betalen hun contributie middels een automatische incasso. De leden die daarvan geen
gebruik maken betalen nu € 2,50 administratiekosten.
Het bestuur heeft besloten geen voorstel te doen om de contributie te wijzigen. Deze blijft € 12,00 voor
leden en € 6,00 voor steunleden. De ledenvergoeding/korting bedraagt € 800,00 en voor hun kinderen
onder de 18 jaar € 560,00 mits ingeschreven en als beide ouders 100% lid zijn. In de algemene
ledenvergadering van 2022 zal een voorstel worden gedaan om de ledenkorting aan te passen.

UITVAARTEN – AULA – THUISOPBARINGEN
Leden
4 uitvaarten vanuit de aula in Medemblik
4 thuisopbaringen
2 vanuit rouwcentrum Opperdoes
1 vanuit rouwcentrum Kolhorn
1 vanuit rouwcentrum Wieringermeer

Gebruik aula door derden
1 Meride uitvaartzorg
1 Yarden en Heddes uitvaartzorg
1 Uitvaartzorg Mevr. A. Messelaar-Wijnker
1 Uitvaartzorg Haarlem
1 De Eendracht
1 Monuta
3 Mereboer
2 Uitvaartverzorging Medemblik – Agtereek
1 Uitvaarverzorging Pieter Dekker
Het schenken van koffie tijdens een condoleance in de aula wordt verzorgd door mevrouw Gré Ippel en
mevrouw Olga Wolters. Schoonmaak is in handen van mevrouw Doetie Kooistra. Contactpersonen voor
de aula zijn de heer John Leystra en mevrouw Sanneke Bos.

De secretaris,
John Leystra

