Jaarvergadering 8-3-2019 20.00u Leerkamer

Welkom:
De Voorzitter heet ons welkom op de 110e jaarvergadering

Mededelingen:
Als bestuur hebben we besloten om dragers extern in te huren bij Axios.
De reden hiervan is dat het kosten bespaart voor de vereniging.

Dhr. Brondijk geeft aan dat de manier waarop de dragers aan de kant gezet zijn, geen schoonheidsprijs verdient. Ook zijn wij niet bij dhr. Dijkstra geweest welke ook drager is van onze vereniging. Er zou richting de dragers nog nadere informatie komen over dit punt dit is tot op heden nog niet gebeurd. De voorzitter geeft aan hier op een later tijdstip op terug te komen, en dat dit niet de bedoeling is geweest.

Notulen vorige vergadering:
De secretaris leest de notulen voor, deze worden goedgekeurd.
De vraag wordt gesteld, hoe hoog de contributie is.
Tevens wordt er gevraagd of we ook een website hebben, en wat het adres hiervan is.

Ledenmutaties:
De voorzitter leest de ledenmutaties voor:

17 overledenen
5 nieuwe leden
6 opzeggingen
1 geroyeerd

totaal aantal leden 1007

Financieel overzicht
De penningmeester deelt het financieel overzicht uit

mevr. Timmer heeft als vraag waarom er zoveel in kas zit. 
De reden is de dekkingsgraad van 114%. dhr. Zweep geeft een korte toelichting  waarom deze dekkingsgraad nodig is.

dhr. Sander heeft als opmerking dat de uitvaart duurder wordt nu we Axios inhuren.
de Penningmeester reageert hierop, dat wij berekend hebben dat dit niet het geval is. We hebben dit jaar bij 5 uitvaarten gebruik gemaakt van dragers. We besparen door Axios ook kosten als verzekering en kleding 

dhr. Tamminga vraagt waarom de contributie-inkomsten niet overeen
komt met het aantal leden .  De penningmeester geeft aan dat het verschil zit in de gezinnen met kinderen. De kinderen worden wel als lid meegerekend, maar zijn tot 18 jaar met de ouders meeverzekerd.

Er zijn verder geen op of aanmerkingen over het financieel verslag

Huishoudelijke mededelingen
Bij punt 6 in het Huishoudelijk regelement staat gemeente Slochteren; dit zou nu voormalig gemeente Slochteren moeten worden. Na een stemming is iedereen hier mee eens.

Verslag kascommissie
dhr Brondijk geeft aan dat de kascommissie geen onregelmatigheden heeft gevonden in de administratie. 
Tevens heeft Administratiekantoor Dallinga controle gedaan van de boekhouding, hier zijn ook geen onregelmatigheden gevonden.

Dit jaar zijn er 2 kascommissie-leden aftredend. dhr. Doornbosch geeft aan nog een jaar in de kascommissie te blijven.

De kascommissie bestaat nu uit:
dhr. Doornbosch
mevr. Timmermans (tijdens de rondvraag gewijzigd naar mevr. Weites).
dhr. Folkersma
reserve mevr. Nijboer

vaststelling Contributie
De contributie hoeft niet verhoogd te worden; iedereen is hiermee akkoord.

Bestuursverkiezing
Aftredend niet herkiesbaar Tineke Weites
Aftredend en herkiesbaar Coos Kruize, Reinald Nijboer.
Zowel Coos als Reinald worden herkozen.

Henk Fokkema heeft zich beschikbaar gesteld als bestuurslid.
Na een schriftelijke stemming  wordt Henk gekozen en welkom geheten in het bestuur.

Rondvraag 
Klaas geeft een compliment voor de Leerkamer, dat we hier mogen zitten.

De voorzitter bedankt Tineke voor de inzet

Mevr. Nijboer vraagt waarom mevr. Timmermans in de kascommissie zit, aangezien het de dochter van de penningmeester is. Ze vind dit niet kunnen. Tijdens de vorige ledenvergadering hebben wij hier over gehad, toen had niemand bezwaar.
Aangezien er nu wel bezwaren zijn, biedt mevr. Weites aan om de taken van mevr. Timmermans
van de kascommissie over te nemen.
Iedereen is akkoord met dit voorstel

Sluiting:
De voorzitter sluit de vergadering en wenst ons wel thuis.

