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VERSLAG 
Algemene Ledenvergadering Uitvaartvereniging ‘Memento Mori’.  
 
Nummer: 2017 
Datum: woensdag 10 mei 2017. Plaats: Zalencentrum ‘De Lantearne’ om 20.00 uur 

   Actie of 
besluit 

17 01  Opening 
Voorzitter Hager opent de vergadering om 20.00 uur met excuus voor de onjuiste 
aanvangstijd van de vergadering. Er zijn 37 leden aanwezig, inclusief de 
bestuursleden, een historisch aantal deze avond. Er is een afmelding ontvangen van 
Appie Pool (bestuurslid), Janco de Vries, Sietze Hoekstra, Jacob Schiere, Gezinus Kok, 
Anne van der Sluis en Albert Helfrich. 
 
Het bestuur is achter de schermen druk bezig om de vereniging een andere vorm te 
geven, daar zijn de gevolgen nu ook zichtbaar voor de leden. Op allerlei gebieden 
zijn er ontwikkelingen waar het bestuur zich over moet buigen. De overgang is zeer 
veel werk, met name de secretaris heeft hier het meeste werk van. Sommige zaken 
wachten daardoor wat langer op antwoord vanwege overleg op juridisch gebied 
o.a. met mr. Van Putten. Deze termijn is daardoor soms wat langer dan gebruikelijk. 
 
Veel van deze zaken staan ook op de agenda en worden toegelicht in de recent 
verschenen nieuwsbrief. Als er individuele vragen zijn kunnen die, buiten de 
vergadering om, gesteld worden aan het bestuur, eventueel in de pauze.  
 
Het bestuur zoekt steeds meer de communicatie op met de leden. Zij willen graag 
veel informatie geven zodat er zo weinig mogelijk onduidelijkheid is.  
 

 

17 02  Mededelingen 
• Er zijn geen mededelingen 

 

 
 

17 03  Notulen ledenvergadering 25 mei 2016 
Tekstueel: Geen opmerkingen. 
Naar aanleiding van: niets, bij deze vastgesteld en goedgekeurd. Met dank aan de 
notuliste. 
 

 
 
 
 

17 04  Jaarverslag 2016 
Tekstueel: geen opmerkingen 
Naar aanleiding van: 
Het jaarverslag wordt zonder verdere opmerkingen vastgesteld. Met dank aan de 
secretaris. 
 

• Namen overledenen 2016 
De namen van de overleden personen worden door secretaris Postma voorgelezen. 
Er zijn 32 overledenen (11 mannen en 21 vrouwen). De gemiddelde leeftijd van 
overlijden was in 2016: 82,5 jaar. 
 
Anne Hylkema merkt op, dat in de eindregel van het jaarverslag staat dinsdag 10 mei 
2017, maar dit moet zijn woensdag 10 mei 2017. Dit wordt aangepast. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secr. 
 

17 05  Vaststellen jaarrekening 2016: 
De jaarrekening wordt door penningmeester Dijkstra toegelicht. 
  
De jaarrekening is gesplitst in het exploitatieoverzicht van de begraafplaats, de 
vereniging en het steenfonds. 
 
Ten eerste de begraafplaats, er is een positief resultaat conform de verwachting op 
basis van de begroting. Dit jaar is er voor het laatst sprake van een toerekening vanuit 
de contributie van 1/3 deel.  
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Rikus van der Es; er is een bedrag van 0 begroot voor een grafdelver, hoe kan dit?  
Dit komt omdat deze kosten volledig worden doorberekend. 
Anne Hylkema; wat valt onder afschrijving begraafplaats? Dit is de afschrijving op de 
investering en is in feite een boekhoudkundige afschrijving. Het gaat om de feitelijke 
kosten die zijn uitgegeven om het terrein gereed te maken als begraafplaats, dit 
bedrag wordt in 30 jaar afgeschreven. 
 
De Vereniging heeft een negatief resultaat, dit heeft te maken met de toerekening 
van de contributie aan de begraafplaats. Met ingang van dit jaar wordt een andere 
procedure gehanteerd waardoor het resultaat er ook anders uit zal zien. 
Bokke Dijkstra; er staan nog kosten voor de federatie, hier zijn we toch uit? Dit klopt, 
deze kosten komen dit jaar niet terug omdat wij hier per 1-1-2017 uit zijn gegaan. 
 
In het Steenfonds zitten geen nieuwe ontwikkelingen. 
 
Op de balans zijn de investeringen in de nieuwe begraafplaats terug te vinden. 
Verder zijn er nog een aantal vorderingen en het eigen vermogen is zichtbaar. Naar 
verwachting zal dit jaar het eigen vermogen enigszins interen aangezien er nog wat 
investeringen zijn. Het is niet de doelstelling van het bestuur om het eigen vermogen 
aan te laten groeien, maar er wordt wel voorzichtig mee omgegaan. Er wordt 
gestreefd naar een sluitende exploitatie waarbij het vermogen in stand wordt 
gehouden. Een keer per 3 jaar wordt de actuariële reserve bepaald, deze wordt dit 
jaar opnieuw berekend. 
Anne Hylkema; waarom is dit? Dit is een wettelijke verplichting. Deze voorziening is 
bedoeld om vanuit de vereniging de garantie aan de leden te geven, dat zij aan de 
verplichtingen naar de leden kunnen voldoen. Met andere woorden, er zijn 
voldoende middelen gereserveerd.  
Anne Hylkema; wie is eigenaar van de grond? De vereniging is eigenaar maar dit is 
niet gewaardeerd op de balans. 
 
Hiermee wordt de jaarrekening vastgesteld. Dank aan Jelle Dam voor het bijhouden 
van de administratie. 
 
Er is getracht om in de cijfers ook meer helderheid te krijgen specifiek gericht op de 
activiteiten. Dit wordt dan ook gekoppeld aan de begroting voor 2018 en de 
tariefstelling. De vereniging heeft geen winstdoelstelling, maar het moet wel duidelijk 
zichtbaar zijn waar we mee bezig zijn. 
 
De voorzitter bedankt de penningmeester voor de toelichting. 
 

17 06  Verslag kascommissie: 
De kascommissie bestaat dit jaar uit Geale Dijkstra en Jan de Vries. Jan Lolke Dijkstra 
leest de verklaring van de kascommissie voor. Hierin wordt meegedeeld, dat bij de 
controle van de cijfers geen onvolkomenheden zijn geconstateerd. De kascommissie 
stelt aan de vergadering voor, het bestuur en in het bijzonder de penningmeester 
‘decharge’ te verlenen. Dit voorstel wordt unaniem door de vergadering 
aangenomen. Daarmee is de financiële verslaglegging vastgesteld. 
 

 

17 07  Benoeming nieuw kascommissielid: 
Geale Dijkstra neemt afscheid van de kascommissie, als opvolger wordt benoemd 
mevrouw Gretha Postmus. 
 

 
 
Bestuur 

17 08  Vaststellen, contributie, ledenkorting en begroting 2018. 
Het woord is wederom aan penningmeester Dijkstra.  
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Zoals eerder aangegeven zal er in het komende jaar een nieuwe systematiek worden 
gehanteerd en zal er geen toerekening meer van contributie aan de begraafplaats 
plaatsvinden. De begraafplaats heeft dan nog steeds een positief resultaat, maar wel 
minder dan voorheen. Voor de post ‘onderhoudsbijdrage’ is klein een bedrag 
opgenomen. Dit heeft nl. te maken met het incasseren van deze kosten bij de recht-
hebbende. Echter deze kosten kunnen pas worden toegerekend als er 
rechthebbende administratie helemaal in orde is. 
De begroting voor de vereniging laat een positief saldo zijn. De grootste kosten in 
deze begroting zijn de ledenkorting en de toevoeging aan de actuariële reserve.  
De kosten voor de federatie staan op 0 i.v.m. de opzegging van het lidmaatschap. 
 
De begroting 2018 wordt hierbij vastgesteld. Tevens wordt de ledenkorting 
onveranderd vastgesteld. 
 
Voorstel wijziging tarieven 
Deze liggen ter inzage voor eenieder op tafel. Penningmeester Dijkstra geeft een 
toelichting op de opbouw van deze cijfers.  
 
De tarievenlijst als zodanig is niet veranderd, maar kent een andere opzet. De prijzen 
gelden nu voor een enkel graf, voor een dubbel graf is dit tarief dus keer 2 keer. 
Nieuw op deze lijst is het tarief voor het schoonmaken/rechtzetten van het monument. 
Ook het ‘geschikt maken graf voor hergebruik’, is een nieuw tarief. Dit heeft te maken 
met graven van voor 1999, deze kennen een grafrecht van onbepaalde termijn.  
De rechthebbende kan er voor kiezen om deze onbepaalde termijn te handhaven en 
het graf opnieuw te gebruiken, echter dan moeten er kosten worden voldaan voor 
hergebruik van het graf.  Een rechthebbende van een dergelijk graf kan ook kiezen 
voor een goedkopere optie door de onbepaalde rechten te laten vervallen en te 
kiezen voor een nieuwe overeenkomst met een bepaald grafrecht van 40 jaar. 
De rechthebbende is diegene die de papieren daadwerkelijk in handen heeft. 
Diegene is ook verantwoordelijk voor het graf.  
Thijs de Jong; als iemand nog geen graf heeft, hoe gaat het dan? Dan wordt bij 
overlijden grafrecht verkregen en gaat de termijn in van 40 jaar.  
Nogmaals, individuele vragen kunnen rechtstreeks aan het bestuur worden gesteld. 
Anne Hylkema; er is gesproken over grafrecht van 10 jaar, als iemand in 2008 een 
dubbel graf heeft gekocht, dan is in 2018 de termijn om. 
Wolter Postma geeft aan, dat in 2008 al sprake was van grafrecht voor bepaalde tijd, 
concreet 40 jaar en gaat pas in als de laatst overledene is begraven. De termijn van 
10 jaar is de wettelijke termijn ten aanzien van de grafrust. 
Rikus van der Es; kunnen de onderhoudskosten ook worden afgekocht? 
Bij grafrechten voor 40 jaar worden de onderhoudskosten in 1 keer voldaan. Pas na 38 
jaar wordt dit bij de rechthebbende aan de orde gesteld. Wat wel jaarlijks terugkomt 
is de algemene onderhoudsbijdrage, deze heffing gaat volgend jaar in en kan niet 
worden afgekocht. De vereniging wil het jaarlijkse contact met de rechthebbende 
onderhouden om de administratie actueel te houden en zo de rechten te borgen. 
 
De tarieven worden door de vergadering aangenomen. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestuur 

17 09  Voorstel wijziging regelgeving 
• Voorstel wijziging Beheerverordening: in feite is deze verordening vorig jaar al 

goedgekeurd. In de toonzetting en in de doelstelling is niets aangepast, maar 
op het juridische vlak is deze verordening getoetst. 
De eerste wijziging is, dat het document nu reglement heet en geen 
verordening. Verder is er geen sprake meer van een beschikking, maar van 
een 2-zijdig getekende overeenkomst. Verder vervallen de grafrechten als de 
rechthebbende niet meer aan zijn verplichtingen voldoet. Met andere 
worden, als de rechthebbende niet in beeld is, vervallen de rechten na 1 jaar. 
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Hierbij een oproep aan de leden om alle mutaties door te geven, anders 
vervallen de rechten.  
Ook het monument moet er netjes bij staan, dit is een verplichting van de 
rechthebbende, hij/zij kan hierop worden aangesproken. Wordt aan dit 
verzoek na 3 keer geen gehoor gegeven, dan vervallen de grafrechten.  
De grafrechten vervallen ook als niet aan de financiële verplichting wordt 
voldaan. Op dit moment wordt gewerkt aan het in beeld brengen van de 
rechthebbende. Er komt een publicatie in de kranten en op de begraafplaats 
waarbij rechthebbende worden opgeroepen om zich te melden. Na een 
termijn van 1 jaar vervallen dan ook de rechten. Dan krijgt de vereniging de 
rechten in bezit en zal het bestuur een besluit nemen over wat er met deze 
graven wordt gedaan. 
Sietse Dalstra; het gaat over een termijn van 40 jaar, wanneer gaat dit in en 
kan dat ook worden verlengd naar bijvoorbeeld 60 jaar? 
In 2014 is dit aangepast, vanaf dat jaar gaan de rechten in op het moment 
van het verkrijgen van de grafrechten. Daarvoor ging de termijn in op het 
moment van begraven. De termijn van 40 jaar staat vast en kan door de 
rechthebbende zelf niet individueel worden aangepast. 
De rechten voor de urnenmuur en de kindergraven zijn gelijk aan die voor de 
graven. De regels gelden ook voor grafkelders. 
Rypke Copinga; het gaat om grafrechten, er is geen sprake van eigendom? 
Inderdaad, het gaat om grafrecht (het recht tot begraven) en het is geen 
eigendomsrecht. Om misverstanden te voorkomen heet het ‘bewijs van 
eigendom’ voortaan dan ook ‘grafrecht overeenkomst’ en dit document 
moet 2-zijdig getekend zijn om als officieel document te gelden. 
De voorzitter geeft ten slotte aan, dat het bestuur bezig is om dit nu allemaal 
goed helder neer te zetten. Dit hele proces is zeer arbeidsintensief, maar het 
geheel is nu aardig onder controle. De rechthebbende administratie is nog 
een hele uitdaging. Leden kunnen voor individuele zaken altijd het bestuur 
benaderen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestuur 

17 10  Verslaglegging activiteiten; 
De voorzitter maakt melding van de volgende projecten; 

• Nieuw aula; hoewel dit commercieel geen interessante investering is, is de 
vereniging van mening, dat een dergelijke faciliteit in het dorp Surhuisterveen 
noodzakelijk is. De tekeningen zijn ter inzage beschikbaar voor de 
vergadering. Het streven is, om eind dit jaar de aula in gebruik te nemen.  
Rypke Copinga; van wie wordt de aula? 
Het gebouw de Bining is van de PKN. Memento Mori doet de investering voor 
de aanpassing van aula, dit is een zogenaamde huurdersinvestering. 
Tamme Oegema; komt er een koeling in? Er is een gekoelde ruimte, maar 
geen koelcel. Mocht een vriescel nodig zijn, dan is deze beschikbaar bij 
Nijboer. Het gebruik van een dergelijke faciliteit komt op jaarbasis vrijwel niet 
voor, een investering is daarom niet relevant. De inrichting wordt 
multifunctioneel met een familiekamer en vergaderruimte voor het bestuur. 

• Baarhuisje; dit wordt gerenoveerd op basis van historisch voorbeeld. Er wordt 
een pantry gemaakt met een toiletvoorziening. De tekeningen hiervan liggen 
ook ter inzage voor de vergaderingen. De plannen zijn inmiddels door de 
welstandcommissie goedgekeurd. 

• Inrichting begraafplaats; bij de entree komt een algemeen informatiebord. 
Daar waar nog aanvullende informatie nodig is, komen nog natuurstenen 
bordjes. Verder wordt het hek en de parkeerplaats nog aangepast 
Rypke Copinga; is de pantry in het baarhuisje ook beschikbaar voor mensen 
die daar werken? En heeft de begraafplaats nu 2 ingangen? 
De pantry is inderdaad ook voor de mensen die op de begraafplaats aan het 
werk zijn.  
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De begraafplaats heeft 1 hoofdentree, aan de Blauwhuisterweg. De entree 
aan de zijkant is voor mensen die op de begraafplaats aan het werk zijn. 
Daar wordt ook nog, uit het zicht, een container geplaatst. 
Rikus van der Es; kan er eventueel nog een extra kraan geplaats worden op 
het nieuwe deel? De afstand is nu wel erg groot. En is het een idee om 
standaard vazen ter beschikking te stellen die gebruikt kunnen worden voor 
het plaatsen van bloemen bij het graf?  
Dit is een goede suggestie en wordt meegenomen als actiepunt. 
Jan de Vries; is het toilet alleen open tijdens begrafenissen? 
Dit klopt, de pantry is alleen beschikbaar tijdens begrafenis en voor het 
personeel, dat daar aan het werk is. Rikus van der Es merkt op, dat sommige 
mensen heel lang op de begraafplaats zitten, die zouden mogelijk ook 
gebruik moeten kunnen maken van het toilet. 

• Inrichting begraafplaatsadministratie; Wolter Postma geeft een toelichting. 
Het fysieke registerboek wordt overgezet naar een digitale versie. Hiermee 
wordt de hele administratie overgezet naar een digitaal systeem.  
Hierin worden ook alle monumenten gekoppeld aan het betreffende graf. 
Hiertoe zijn onlangs alle monumenten gefotografeerd met behulp van een 
drone. Alles is nu gecontroleerd op basis van de werkelijke situatie. Zodra alles 
is opgenomen in BAM (afkorting staat voor…) wordt alles gelinkt aan 
begraafplaats.nl, en kan iedereen online de gegevens raadplegen. 

• Nieuwe website; is een nieuw ontwerp gemaakt door Heibel. Er wordt nu 
gewerkt aan het vullen van de nieuwe site. Het is de bedoeling dat deze 
nieuwe site in juni in de lucht is. Johannes (vrijwilliger v.d. molen) merkt op, dat 
de site niet in de lucht moet blijven zweven, maar moet landen op de grond, 
dat werkt beter. 

 
17 11  Bestuursverkiezing 

• Aftredend; de heer Harm Feitsma. Niet herkiesbaar als plaatsvervangend en 
assistent beheerder van de begraafplaats. Er is door het bestuur al formeel 
afscheid van Harm genomen. Ook op deze plaats hartelijk dank voor zijn inzet 
voor Memento Mori. 
Voorgedragen door het bestuur; de heer Roel Veenstra. Dit voorstel wordt 
unaniem door de vergadering aangenomen. 
 

 

17 12  Rondvraag 
Dina de Boer; kun je rechthebbende zijn ook als je geen papier meer hebt? Dit komt 
vaker voor, maar als in overleg kan worden aangetoond, dat het naaste familie is, 
wordt hier een aantekening van gemaakt in het register. 
Anne Hylkema; op de nieuwsbrief van 2014 en de, dubbele, nieuwsbrief van 2015 zijn 
jaargangen vermeld. Waarom staat op de recente versie alleen ‘Nieuwsbrief 2017’? 
Dit is inderdaad niet consequent, maar het is de bedoeling om 1 keer per jaar een 
nieuwsbrief uit te geven, vandaar deze vermelding. Voortaan wordt de nieuwsbrief 
uitgegeven samen met de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering. 
 

 
 
 

16 13  Sluiting 
De voorzitter sluit deze, constructieve, vergadering rond 22.00 uur. Hij bedankt de 
aanwezigen voor de inbreng.  
 

 

 
 


