
 VERSLAG 
Algemene Ledenvergadering Uitvaartvereniging ‘Memento Mori’.  
 
Nummer: 2018 
Datum: woensdag 18 april 2018. Plaats: Zalencentrum ‘De Lantearne’ om 20.00 uur 

   Actie of 
besluit 

18 01  Opening 
Voorzitter Hager opent de vergadering om 20.04 uur. Er zijn 42 leden aanwezig, 
inclusief de bestuursleden, een grote opkomst dit keer. Er is een afmelding ontvangen 
van de heer Th. de Jong. Er is een bijzonder woord van welkom voor de aanwezigen 
die hier zijn in het kader van de rechthebbende registratie. Ook welkom voor Henk 
Visser die namens Nijboer Uitvaartverzorging deze vergadering zal bijwonen. 
De voorzitter start met een kort overzicht van de zaken die in 2017 aan de orde zijn 
geweest. Het is een hectisch jaar geweest. Met namen zijn er veel zaken 
samengekomen op het gebied van de administratie en de juridische kaders die 
daaraan ten grondslag liggen. Een rode draad hierbij was ook de ICT en de financiën 
waarbij de splitsing tussen vereniging en begraafplaats aan de orde was. Verder zijn 
er de ontwikkelingen rond de nieuwe aula, hierover later in deze vergadering meer, en 
laatste aanpassingen op de begraafplaats. In december is er voor de derde keer een 
lichtjesavond georganiseerd, dit jaar waren er 200 belangstellenden geweest.  
Ook is er een Nieuwsbrief gemaakt die, in combinatie met de uitnodiging voor deze 
ledenvergadering is verzonden naar alle leden. Veel informatie is ook te vinden op de 
website. Voor 2018 staan er wederom veel zaken op stapel waaronder de 
meldingsplicht voor rechthebbenden. Het is niet de bedoeling om tijdens deze 
vergadering individuele zaken te bespreken, mochten er vragen zijn, dan kan er een 
afspraak worden gemaakt. De tekst over dit onderwerp in de nieuwsbrief is bewust 
gekozen om iedereen duidelijk te maken, dat het een zeer belangrijk onderwerp is. 
Het bestuur doet haar best om de zaken zo goed mogelijk te regelen voor alle leden, 
transparantie en duidelijkheid staan hierbij voorop. Mochten suggesties en aanvullingen 
zijn om dit te verbeteren, dan zijn deze welkom. 
 

 

18 02  Mededelingen 
• Er zijn geen mededelingen. 

 

 
 

18 03  Notulen ledenvergadering 10 mei 2017 
Tekstueel: Geen opmerkingen. 
Naar aanleiding van: niets, bij deze vastgesteld en goedgekeurd. Met dank aan de 
notuliste. 
 

 
 
 
 

18 04  Jaarverslag 2017 
Tekstueel: geen opmerkingen 
Naar aanleiding van: Het jaarverslag wordt zonder verdere opmerkingen vastgesteld. 
Met dank aan de secretaris. 
 

• Namen overledenen 2017 
De namen van de overleden personen worden door secretaris Postma voorgelezen. 
Er zijn 35 overledenen (19 mannen en 16 vrouwen). De gemiddelde leeftijd van 
overlijden was in 2017: 78,86 jaar. 
 

 

18 05  Vaststellen jaarrekening 2017 
De jaarrekening wordt door penningmeester Dijkstra toegelicht. 
  
De jaarrekening is gesplitst in het exploitatieoverzicht van de begraafplaats en de 
vereniging. Het gaat hierbij om de werkelijke cijfers versus de begroting. 
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Ten eerste de begraafplaats. Er is een negatief resultaat conform de verwachting op 
basis van de begroting. Op basis van dit resultaat zijn er enkele maatregelen 
genomen in de begroting voor 2018, zodat dit niet structureel wordt. Er zitten verder 
niet veel bijzondere zaken in deze cijfers. 
 
Hierna volgt de exploitatie van de vereniging. In deze cijfers is de contributie en de 
kosten voor administratie opgenomen. In deze exploitatie is een positief saldo 
gerealiseerd. Het streven van het bestuur is om beide entiteiten op jaarbasis positief 
te laten uitkomen. In 2017 zijn bij de vereniging wel veel bestuurskosten gemaakt.  
Dit is incidenteel en komt met name door kosten voor een jurist die alle juridische 
zaken goed op een rij heeft gezet t.a.v. het beheersreglement. Ook zijn er kosten voor 
de notuliste die is ingehuurd om de secretaris qua werkzaamheden te ontlasten. 
Verder is in 2017 de website vernieuwd, ook dit brengt extra kosten met zich mee. 
Ondanks deze extra kosten is er wel een positief resultaat over het afgelopen jaar. 
 
Aansluitend volgt een toelichting op de balans over 2017. Hierin is de investering van 
de renovatie van de begraafplaats opgenomen, alsmede alvast een deel van de 
kosten voor de nieuwe aula. Het eigen vermogen is ongeveer gelijk gebleven. Verder 
is de actuariële reserver opnieuw berekend, conform de 3-jaarlijkse voorgeschreven 
termijn. De voorziening is ruim voldoende aldus de actuaris, de vereniging staat er 
goed voor. 
 
Hiermee wordt de jaarrekening vastgesteld. 
 
De voorzitter bedankt de penningmeester voor de toelichting. 
 

18 06  Verslag kascommissie 
De kascommissie bestaat dit jaar uit Gretha Postmus en Jan de Vries. Jan de Vries 
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 voor het gevoerde financiële beleid in 2017. Dit voorstel wordt 
unaniem door de vergadering aangenomen. Daarmee is de financiële verslaglegging 
vastgesteld. 
 
Dank aan de penningmeester en Jelle Dam voor het voeren van de administratie. 
 

 

18 07  Benoeming nieuw kascommissielid 
Jan de Vries neemt afscheid van de kascommissie, als opvolger wordt Albert Helfrich 
benoemd als nieuw kascommissielid. 
 

 

18 08  Vaststellen, contributie, ledenkorting en begroting 2019 
Het woord is wederom aan penningmeester Dijkstra.  
Er is voor 2019 geen tekort begroot voor de begraafplaats, naar verwachting wordt 
een positief resultaat gerealiseerd. Voor de vereniging is ook een positief resultaat 
begroot. Hier is wel een nieuwe post zichtbaar nl. kosten en opbrengsten voor de 
aula. Aangezien het hier om een nieuwe faciliteit gaat, is hier een eerste inschatting 
van gemaakt. 
 
Er wordt voorgesteld de contributie en de ledenkorting onveranderd te continueren.  
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De leden gaan hiermee akkoord. De begroting 2019 en de tarieven zijn hierbij 
vastgesteld. 
 
Tenslotte geeft Cor een overzicht van het ledenverloop in 2017. Er zijn 23 leden 
minder t.o.v. het voorgaande jaar. Dit is een aandachtspunt voor het bestuur. Er wordt 
gewerkt aan plannen om meer jongeren lid te maken van de vereniging. 
 

18 09  Voorstel wijziging regelgeving 
• Voorstel wijziging Beheerverordening 

Deze aanpassing is gedaan om de beperkingen ten aanzien van het laten 
begraven van uitsluitend mensen uit Surhuisterveen op te heffen.  
Er is inmiddels voldoende ruimte op de begraafplaats. De vergadering stemt 
in met dit voorstel.  
 
Naar aanleiding van voorgaande de volgende vragen. 
Jan Wijbenga; als je te maken krijgt met de vereniging dan kom je erachter, 
dat er regels zijn waarvan je het bestaan niet weet. Het blijkt dan dat 
bepaalde zaken niet meer kunnen, zoals het bijzetten van een urn in 1 graf. 
Cor Hager geeft aan, dat de regels op de begraafplaats worden bepaald met 
instemming van de vereniging. Mochten er zaken onduidelijk zijn, dan kunnen 
leden te allen tijde vragen stellen over de details. Het is voor het bestuur 
van belang om duidelijkheid te geven en een transparant beleid te voeren.  
Het onderwerp kan gevoelig zijn en daar moeten geen problemen over 
ontstaan. Er zijn voldoende informatiekanalen en het bestuur geeft graag in 
een persoonlijk gesprek een toelichting op specifieke zaken. 
Jelle Dam; er wordt gesproken over ‘graven’ moet dit niet zijn ‘grafrechten’. 
Dit is correct, aldus de voorzitter, dit moet inderdaad zijn het ‘recht tot 
begraven’, hier mag geen verwarring over ontstaan. 
Jan Wijbenga; er is gesproken over grafrechten, voor de duur van 40 jaar, 
moet je dit ieder jaar betalen? 
Het jaarlijkse bedrag betreft het onderhoud van het graf. 
Tamme Oegema; in Oostermeer betaal je jaarlijks een bedrag en dan mag 
je begraven worden in het graf. 
Volgens het bestuur is er bij andere begraafplaatsen ook sprake van een 
onderhoudsbijdrage, wordt deze niet voldaan, dan is dat een reden om het 
grafrecht op te heffen. 
Wolter Postma geeft nogmaals toelichting op het ‘recht tot begraven’ bij de 
Memento Mori Surhuisterveen. De exacte specificaties zijn opgenomen in de 
Beheerverordening, deze is terug te vinden op de website. 
De toelichting op het grafrecht wordt nader toegelicht na de pauze. 
Jeanette Walda; als je een bewijs van eigendom hebt, hoe wordt hier dan 
mee omgegaan? En kan het onderhoud worden afgekocht? 
De voorzitter geeft aan, dat het beter is om dit soort specifieke zaken in een 
persoonlijk gesprek nader toe te lichten.  
 

 
 

18 10  Verslaglegging activiteiten 
De voorzitter maakt melding van de volgende projecten; 

• Nieuw aula 
De tekeningen zijn inmiddels beschikbaar. Door onderlinge afspraken met de 
betrokken partijen, de aanvraag van de vergunningen en het verantwoorden 
van de kosten heeft e.e.a. iets meer tijd in beslag genomen. Het ontwerp ligt 
nu vast en de vergunning is binnen. 
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Verder is het baarhuisje gereed. Er is aanvullend advies gevraagd aan  
Peter Karstkarel over de originele kleuren van het gebouw. Er is een toilet 
gemaakt in het huisje. Verder wordt het gebruikt voor opslag van materiaal. 
Tamme Oegema; de hoofdingang aan de Vierhuisterweg is slecht. 
Cor Hager geeft aan, dat het hek wordt schoongemaakt en opnieuw 
geschilderd, verder komt er een nieuwe kruk op. De vergadering heeft wel 
voorkeur voor de oude kruk, die past mooi bij het geheel. 
 

• Instellen meldingsplicht 
Het woord is aan Wolter Postma 
In de vergadering van vorig jaar is een toelichting gegeven op grafrechten. 
Door een wijziging in de wetgeving in 1991 moet er een termijn van grafrecht 
worden bepaald. Bij Memento Mori was er destijds een grafrecht voor 
onbepaalde tijd en werd er een ‘Bewijs van eigendom’ uitgegeven. Dit laatste 
is juridisch onjuist omdat het gaat om het ‘Recht tot begraven’. In 1992 is 
door de Algemene Ledenvergadering het grafrecht voor bepaalde tijd 
vastgesteld voor een periode van 40 jaar. Verder is er met de wijziging van 
de regelgeving in 1991 de verplichting ontstaan om alles vast te leggen in 
een zogenaamde rechthebbende administratie. Ondanks het in 1992 
vaststellen van de termijn (40 jaar) is er tot 1999 niet consequent met de 
regeling omgegaan. Na 1999 is er bij het aangaan van een overeenkomst 
altijd uitgegaan van de termijn van 40 jaar. Van onbepaalde rechten is sprake 
zolang aan de verplichtingen wordt voldaan. Naast het jaarlijks voldoen van 
de onderhoudsbijdrage bestaat deze verplichting ook uit het beschikken van 
actuele gegevens in de rechthebbende administratie. Hierdoor kan de recht-
hebbende getraceerd worden. Wordt binnen 1 jaar niet voldaan aan deze 
verplichtingen, dan kan het grafrecht komen te vervallen. De rechthebbende 
heeft hierbij zelf de verplichting om zorg te dragen voor het opvoeren van 
correcte gegevens. 
 
Verder kan door rechthebbenden besloten worden om afstand te doen van 
het grafrecht. Als er bij overlijden geen grafrecht is overgedragen aan een 
nabestaande, zal dit binnen de familie geregeld moeten worden.  
 
Gezien het belang van dit onderwerp, is het beheersreglement vorig jaar 
gescreend door mr. Van der Putten zodat het bestuur er zeker van is, dat 
e.e.a. op een goede wijze wordt afgehandeld. 
 
Inmiddels is het bestuur administratief zover om deze actie uit te voeren.  
Er worden bordjes geplaatst bij de betreffende graven. Deze blijven net zolang 
staan totdat de secretaris een seintje geeft aan de beheerder, dat het bordje 
weggehaald kan worden omdat de rechthebbende zich heeft gemeld. 
Als dit in kaart is gebracht, dan krijgt iedereen een nieuwe overeenkomst die 
tweezijdig getekend moet worden.  
 
Het wettelijk verplichte publicatiejaar gaat in per 1 mei 2018. Daarom zullen 
op 1 mei 2019 alle grafrechten vervallen van graven waarbij geen 
rechthebbende is geregistreerd. Via diverse kanalen worden mensen 
aangespoord om zich te melden. 
 
 

 



   
 5 

Tamme Oegema; mijn zuster heeft 2 graven gekocht, staat in het boek, daar 
staat het adres dan toch bij, hoe kan iemand weten dat dit ontbreekt? 
Zoals aangegeven, indien er geen adresgegevens bekend zijn, is de 
rechthebbende verplicht om dit kenbaar te maken. De vermelding in het boek 
is wat dit betreft niet altijd volledig aldus de secretaris.  
Tamme Oegema; als de grafrechten zijn gekocht in 1975, dan zijn ze toch 
onbeperkt, dit was toen nl. wel het geval. 
Wolter Postma legt uit, dat de regels uit 1975 zijn niet meer van kracht 
aangezien deze zijn aangepast in 1992. De rechten die zijn omschreven in de 
beheerverordening zijn van nu van toepassing op alle graven. 
 
De vergadering stelt de vraag wat het bestuur gaat doen met vervallen 
grafrechten. Hier moet binnen het bestuur nog nader over gesproken worden. 
Als er geen rechthebbende in beeld is, dan vervalt het grafrecht aan het 
bestuur. Er zal op basis van de situaties die dan ontstaan door het bestuur 
per keer een besluit moeten worden genomen. 
 
Ankie van Kammen vraagt wat er wordt gedaan met hele oude graven, dat 
zijn in feite monumenten. 
Wolter Postma geeft aan, dat door het bestuur nog moet worden bepaald 
wat hiermee gedaan moet worden. Veel monumenten staan al op naam van 
de vereniging, deze graven worden waarschijnlijk niet geruimd. Het is van 
belang om nu eerst de administratie op orde te hebben, daarna moeten 
besluiten genomen worden over wat er met bepaalde graven moet gebeuren. 
  
Tenslotte nogmaals de melding, dat ruimen mag zonder informatie aan de 
nabestaanden. Indien een graf wordt geruimd, zal dit vooraf kenbaar gemaakt 
worden op het mededelingenbord. 
 
Jan de Vries roept alle Feansters op om mee te werken aan het zoveel 
mogelijk achterhalen van ontbrekende gegevens, er moet nog veel gebeuren! 
Harm Feitsma; wil nog melden, dat het achterhalen van gegevens zeer 
arbeidsintensief is, hij is bijna 1 dag bezig geweest om van 2 graven de 
rechthebbenden te achterhalen. 
Jan Wijbenga wil het bestuur meegeven, om gezien het belang van het 
onderwerp, wel heel voorzichtig om te gaan met deze procedure. 
Dit zal het bestuur zeker doen, maar zal op een bepaald moment wel een 
besluit moeten nemen. 
 
Tenslotte wil de secretaris nog melden, dat alle administratie in een 
automatiseringspakket wordt vastgelegd. Dit systeem wordt gelinkt aan de 
website ‘Online Begraafplaatsen’, dit is conform de privacy-regels toegestaan.  
Het grafmonument, indien ouder dan 5 jaar, wordt hier in beeld gebracht, de 
namen van rechthebbenden worden hier niet op gepubliceerd. 
Tegen het tonen van het grafmonument kan (schriftelijk) bezwaar worden 
gemaakt via de website van Memento Mori. 
 
Uiteraard is het bestuur voor vragen over dit onderwerp ten alle tijde 
bereikbaar en aanspreekbaar. 
 
Dank aan de secretaris voor deze toelichting. 
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18 11  Bestuursverkiezing 
• Aftredend en herkiesbaar; de heer Cor Hager. 

Er zijn geen tegenkandidaten gemeld. Dit voorstel wordt unaniem door de 
vergadering aangenomen. Cor Hager bedankt de vergadering voor het in hem 
gestelde vertrouwen. 
 

 

18 12  Rondvraag 
Rypke Copinga; het bestuur heeft te maken met een aantal moeilijke en complexe 
onderwerpen. Complimenten voor de duidelijke toelichting hierop en voor de manier 
waarop de begraafplaats in de laatste jaren zichtbaar is opgeknapt. De vergadering 
stemt hier met applaus mee in. 
Cor Hager zegt, dat het bestuur best wel trots op deze ontwikkelingen is, maar dat 
de basis wel in het verleden is gelegd. 
Albert Helfrich; wordt de tekening van de aula nog op detail toegelicht? 
De voorzitter zal dit voor belangstellenden na afloop van de vergadering doen.  
Jan de Vries vraagt of er nog bekendheid wordt gegeven aan het gereedkomen van 
het baarhuisje. 
Zodra alle werkzaamheden echt zijn afgerond, dan zal hier nog op de juiste wijze 
aandacht aan worden besteed zegt het bestuur toe. 
Ankie van Kammen; worden jongeren actief benaderd? 
De voorzitter geeft aan, dat er wordt gewerkt aan het promoten van de vereniging bij 
jongeren. Dit is een van de actiepunten voor 2018. 
Jelle Dam merkt op, dat dit in feite al begint bij de geboorte, dan zou in feite een 
kind al aangemeld moeten worden als gezinslid. Pas vanaf 18 jaar worden ze 
benaderd door de vereniging voor een eigen lidmaatschap. 
Tamme Oegema; zijn er al bedragen bekend voor het gebruik van de nieuwe aula?  
Dit is nog niet vastgesteld, zodra dit bekend is ontvangen de leden bericht hierover.  
Jan Wijbenga; er is gesproken over de samenwerking tussen Nijboer en Memento 
Mori, gaat dit automatisch? 
De voorzitter legt uit, dat dit zeker niet automatisch gaat. Er is door het bestuur 
bewust gekozen voor een bedrijf die de administratie via 1 loket kan laten verlopen. 
Er is jaarlijks een evaluatie van de werkzaamheden waarbij door het bestuur wordt 
bepaald of de overeenkomst wordt verlengd. Nijboer Uitvaartzorg voldoet goed aan de 
eisen en wensen, om die reden is de samenwerking verlengd. Uiteraard is een ieder 
vrij om te kiezen voor een eigen uitvaartondernemer, echter dan vervalt de korting op 
de uitvaart, de ledenkorting vervalt niet. 
Jelle Dam vult hierop nog aan, dat de melding te allen tijde plaats moet vinden via 
het ‘loket’ van Nijboer, ook al wordt er gekozen voor een andere uitvaartondernemer.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestuur 
 
 
 
Bestuur 
 
 
 
 
 
Bestuur 
 
 

18 13  Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.05 uur. Hij bedankt de aanwezigen voor de 
inbreng.  
 

 

 
 


