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 VOORWOORD 

Het is het bestuur van uitvaartvereniging Memento Mori een genoegen u het jaarverslag 2016 aan te 

kunnen bieden.  Met dit jaarverslag wil het bestuur verslag doen van het afgelopen kalenderjaar en de 

doelstelling voor het lopende jaar formuleren.   

1.1 Doelstelling 

De uitvaartvereniging Memento Mori beoogt een moderne goed georganiseerde uitvaartvereniging te 

zijn, die haar leden zo optimaal mogelijk informeert over de mogelijke dienstverlening. Dit zonder 

winstoogmerk. 

 

Het jaarverslag wordt 3 weken voor de ledenvergadering gepubliceerd op de website en wordt op 

verzoek toegestuurd aan belangstellenden. Het jaarverslag ligt op de algemene ledenvergadering ter 

inzage en wordt in de vergadering vastgesteld. 

 INTERNE ORGANISATIE 

2.1 Het bestuur. 

In 2016 hebben we geen bestuurswisseling gehad. Het bestuur is 5 keer in vergadering bijeen geweest. 

In 2016 zijn de algemene ledenvergaderingen van de Friese Federatie niet bezocht. Door persoonlijke 

omstandigheden heeft de secretaris tot en met september zijn werkzaamheden niet volledig kunnen 

uitvoeren. Daarom is voor de notulering een beroep gedaan op Ney-Support (Thea Neijenhuis). Zij blijft 

dit verzorgen omdat de secretaris de digitale begraafplaatsadministratie op zich gaat nemen. 

 

Het is belangrijk dat in het bestuur kennis en expertise aanwezig is op een aantal vakgebieden. Deze 

expertise moet bij twee of meerdere leden van het bestuur aanwezig zijn. Onderstaande matrix geeft 

de samenstelling van het bestuur weer en een inventarisatie van de expertise en 

verantwoordelijkheden binnen het bestuur. 

 

 

 
 

2.2 Personeel. 

Per 31 december 2016 bestaat het aantal personeelsleden dat een vergoeding ontvangt voor hun 

diensten nog uit één persoon, te weten de heer Jelle Dam, financieel administrateur. Het grafdelven 

gebeurd door een ZZP-bedrijf, de heer R. Annema. 

 

Daarnaast krijgen de bestuursleden die op basis van vrijwilligheid vaste diensten uitvoeren hiervoor een 

vastgestelde vrijwilligersvergoeding. 

 

 VERENIGING 

Het ledenverloop aan het eind van het jaar wordt zichtbaar in onderstaande tabel: 

 

 

 

Voorzitter Secretaris Penningmeester Begraafplaatsbeheerder Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid 

C. hager W. postma J.L. Dijkstra W. Riemersma A. Pool H. Feitsma T. de Bruin

Portefuille Algemeen Algemeen Financiën Beheer begraafplaats PR Vervangend beheerder Algemeen

Juridische zaken

Uitvaart √ √ √ √ √

Financiën en actuariële reserve √ √

Vermogensbeheer √ √

Uitbesteding √ √ √ √ √

Automatisering √ √

Communicatie √ √ √ √

Verzekeringen √ √

Regel- en wetgeving - juridische aspecten √ √ √

Administratieve organisatie en interne controle √ √ √
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2016  2015 2014 2013 2012 

 
M V M V M V M V M V 

100 jr en ouder 1    
 

  1   1   3 

80-100 jr 79 109 71 117 61 121 63 120 58 112 

60-80 jr 413 416 404 391 395 379 393 379 379 378 

40-60 jr 437 421 447 438 465 451 466 451 468 452 

18-40 jr 407 396 415 402 413 396 414 408 430 435 

< 18 jr 235 262 243 262 256 270 259 263 271 278 

Totaal 1572 1604 1580 1610 1590 1618 1595 1622 1606 1658 

 

De volgende ledenmutaties waren er in 2016: 

 

Nieuwe leden:                    Uitgeschreven leden  

100 jr en ouder   100 jr en ouder     

80-100 jr    80-100 jr 21  

60-80 jr   6  60-80 jr 11  

40-60 jr 10  40-60 jr 16  

18-40 jr   6  18-40 jr 18  

< 18 jr 30  < 18 jr     

Totaal 52  Totaal 66  

 

Door overlijden: 32 leden, waarvan 11 mannen en 21vrouwen.   

De gemiddelde leeftijd van overlijden was in 2016: 79,80 jaar. 

Door overlijden: 1 lid in 2015, welke toen niet is gemeld.       

Door opzegging: 21 leden        

Door royement:  12 leden door niet (kunnen) betalen van de contributie. Veelal is dan het adres niet 

bekend. 

        

Het doorgeven van verhuizingen blijft om een royement te voorkomen een aandachtspunt voor het 

bestuur en de leden.  

 BEGRAAFPLAATS 

De bijzondere begraafplaats van Surhuisterveen dateert van 1908.  Het bestuur is houder van de 

begraafplaats die bestaat uit een aantal perken. De perken A, B, BE, C en D vormen het oudste 

gedeelte en zijn op dit moment in gebruik. 

4.1 Beheersreglement. 

Op de algemene ledenvergadering 2014 is de beheerverordening van kracht geworden. Op de ALV 

van 2015 zijn een aantal wijzigingen voorgesteld en in 2016 is contact opgenomen met juridisch 

adviseur mr van der Putten, een autoriteit op dit gebied, om deze verordening te laten controleren. 

Hieruit is duidelijk geworden dat we de term verordening niet mogen gebruiken. Dit moet gewijzigd 

worden in beheersreglement. Ook mogen we geen beschikking afgeven voor grafrecht maar moet 

een wederzijds getekende overéénkomst worden opgesteld. Daarnaast moeten er nog wat andere 

zaken worden aangepast. Zo hangt grafrecht aan een graf. Rechten die onbepaald zijn, blijven 

onbepaald tenzij er afstand gedaan wordt. De rechthebbende bepaald of het graf mag worden 

hergebruikt. Wel wordt dan een tarief voor het ‘schudden’ in rekening gebracht of de rechthebbende 

doet afstand van het “recht tot begraven” en doet een verzoek tot het verkrijgen van een nieuw “recht 

tot begraven”. Het door mr van der Putten gecorrigeerde beheersreglement moet opnieuw worden 

vastgesteld op de ALV2017, zodat het meteen daarna rechtsgeldig is. 
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4.2 Uitbreiding begraafplaats. 

In 2016 is de herinrichting van de openbare weg met de parkeerplaatsen voor de hoofdingang 

aangepast. De inrichting van de begraafplaats met nieuw meubilair is gepland maar moet nog worden 

uitgevoerd. Van de totale begraafplaats is door het uitvoerend bedrijf Witteveen een revisietekening 

gemaakt. Op deze tekening staan alle graven, ook van de uitbreiding. Zodat daarmee de volledige 

grafnummering vast ligt.  

 

4.3 Onderhoud begraafplaats. 

Voor het onderhoud van de begraafplaats maakt de vereniging sinds 2009 gebruik van de diensten 

van Hoveniersbedrijf H. Geertsma uit Boelenslaan. Met dit hoveniersbedrijf wordt elk jaar opnieuw een 

onderhoudsovereenkomst afgesloten die uiteraard is aangepast op de gerealiseerde uitbreiding. 

De grootste boom in de hoek bij perk A is in 2016 gekapt. Deze boom stond scheef en vormde een 

groot risico bij storm.  

4.4 Steenfonds 

Het ‘steenfonds’ is bedoeld om leden en niet leden in de gelegenheid te stellen om de 

grafmonumenten bij hun in eigendom te laten onderhouden door de beheerder van de begraafplaats. 

Dit onderhoud kan alleen plaatsvinden als daarvoor een afkoopsom is betaald. De duur is gekoppeld 

aan de termijn van het grafrecht.  Sinds de ALV 2016 kunnen geen nieuwe overéénkomsten meer 

worden afgesloten. De rechthebbende kan dit uitbesteden aan een steenhouwerij of kan via de 

vereniging het monument laten schoonmaken of rechtzetten tegen vergoeding (zie tarievenlijst). 

 PUBLICITEIT 

In 2016 is er door het bestuur geen nieuwsbrief uitgebracht.  

5.1 Website. 

De website van de vereniging staat nu 4 jaar op het internet. De site heeft geen interactief karakter. De 

bezoekerscijfers laten zien dat het in een behoefte voorziet. De website is gemaakt in open source 

software (gratis). Doordat het technische onderhoud van de bestaande site te belastend is, heeft het 

bestuur een nieuwe site laten bouwen door Heibel Surhuisterveen. Rekening is gehouden met onze 

huisstijl, waarbij ook het periodieke technische onderhoud van de site is geborgd. Alle informatie is nu 

gebundeld in een informatieboekje, wat ook apart is te downloaden of te verstrekken. De inhoud van 

de site wordt  bijgehouden door de secretaris. 
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 ACTIVITEITEN 

6.1 Uitvaarten en crematies. 

In 2016 zijn 31leden overleden, waarvan 8 leden werden gecremeerd en 19 leden werden begraven op 

de begraafplaats in Surhuisterveen. Op de begraafplaats van respectievelijk: Oudwoude, Harkema, 

Surhuizum en Harlingen werden 4 leden begraven. Voorts werden op de begraafplaats 18 niet-leden 

begraven. Er werden geen urnen bijgezet en geen as uitgestrooid. 

6.2 De Algemene Ledenvergadering. 

De ALV van de vereniging is gehouden in zalencentrum De Lantearne. Er waren 18 leden aanwezig 

buiten het bestuur. Van Nijboer uitvaartzorg was aanwezig eigenaar en directeur Henk Visser.  

Na de pauze kreeg de heer Karstkarel het woord die een lezing geeft over de grafcultuur in Friesland en 

de bijzondere monumenten op de verschillende begraafplaatsen. 

6.3 Schouw 

De schouw van de te onderhouden monumenten is in 2016 uitgevoerd door een afvaardiging van het 

bestuur. Van de te onderhouden monumenten uit het steenfonds is bepaald welk onderhoud in 2016 

moet plaatsvinden. De beheerder zorgt voor de uitvoering. 

De kwaliteit van de monumenten is ook vastgelegd in de begraafplaatsadministratie. Indien nodig kan 

de rechthebbende worden aangeschreven. Bij het niet nakomen van verplichtingen kan op grand van 

het beheersreglement het “recht tot begraven” op een gegeven moment vervallen. 

6.4 Lichtjesavond 

In december is voor de tweede maal een Lichtjesavond georganiseerd op de begraafplaats. Op de 

tweede Feanster Lichtjesavond waren ruim tweehonderd nabestaanden aanwezig om een dierbare te 

gedenken en even stil te staan bij het gemis. De lichtjesavond wordt voortaan georganiseerd onder 

verantwoordelijkheid van Memento Mori Surhuisterveen. Het voorziet duidelijk in een behoefte. 

 

6.5 Digitalisering begraafplaats. 

In 2014 is BAM (Begraafplaats Administratie Module) aangeschaft. Op dit moment loopt de 

voorbereiding. De secretaris heeft dit in november 2016 weer opgepakt. Het is een zeer omvangrijke 

klus om alle graven, overledenen, partners en rechthebbenden nauwgezet te gaan registreren en aan 

elkaar te gaan koppelen. Ook worden een foto van het monument in het systeem gezet en gekoppeld 

aan het graf. De grafbedekking ligt vast en de kwaliteit van de afdekking. Diverse formulieren en 

brieven worden als standaard opgenomen en kunnen met de gegevens van de database zo worden 

geprint. Met de digitale registratie in BAM vervalt het bijhouden van het al oude registerboek. De 

volgende stap wordt het achterhalen van de rechthebbenden met hun adres. Dit is namelijk tot nog 

toe niet bijgehouden en is al sinds 7 maart 1991verplicht (wijziging wet op de lijkbezorging). Vanaf dat 

moment is het ook mogelijk het “recht tot begraven” bepaald uit te geven. Onze vereniging heeft dit 

pas begin 1999 ingevoerd. Vanaf dat moment gelden voor onze vereniging bepaalde rechten. 

Daarvoor werd geen termijn benoemd en waren grafrechten dus “onbepaald”. Dat wil zeggen er staat 

niets in het “Bewijs van eigendom”(zo heette dat toen) over een termijn van verstriken van het “recht 

tot begraven”.  Pas vanaf 1999 is bepaald dat dit 40 jaar is nadat de laatst overledene is begraven. Op 

15 april 2014 is bepaald dat deze termijn direct ingaat bij het verkrijgen van het “recht tot begraven”.  

Het is de bedoeling, conform de besluitvorming op de algemene ledenvergadering van 2016, als we 

voldoende rechthebbenden hebben gevonden, deze worden aangeschreven. Ze ontvangen dan een 

formulier met de nu bekende gegevens, een beheersreglement en een machtiging voor automatische 

incasso van de algemene onderhoudsbijdrage. De rechthebbende heeft namelijk een aantal 

verplichtingen: 

1. Het doorgeven van een gewijzigde rechthebbende met adresgegevens. 

2. Het betalen van de algemene onderhoudsbijdrage 

3. Het onderhouden van de grafbedekking (monument en begroeiing). 

Wordt niet voldaan aan deze verplichtingen dan kan het “recht tot begraven” op grond van de 

bepalingen uit het beheersreglement komen te vervallen. Een ander belangrijk element van deze 

registratie is de verkrijgingsdatum en de ingangsdatum van bepaalde grafrechten. Als 38 jaar zijn 

verstreken na de ingangsdatum, moeten rechthebbenden worden aangeschreven of ze het “recht tot 
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begraven” ook met 10 jaar willen verlengen. Zonder automatisering is het niet mogelijk dit tijdig uit te 

voeren.  

6.6 Provisieregelingen. 

Alle provisies worden in mindering gebracht op de uitvaartkosten en komen daarmee rechtstreeks ten 

gunste van de leden. 

6.7 Digitalisering van het archief. 

Het bestuur is nog bezig met de digitalisering van het archief. Deze actie is nog niet afgerond wegens 

andere prioriteiten. 

6.8 Financiële boekhouding. 

De financiële boekhouding wordt uitgevoerd in het pakket E-boekhouden. Ook de ledenadministratie 

en de administratie van de algemene onderhoudsverplichting aan rechthebbenden wordt hierin 

uitgevoerd. E-boekhouden is een online administratiesysteem. Het is een betaalbaar systeem waaraan 

ook een aantal beperkingen zitten. Maar over het algemeen kunnen we hier goed de administratie 

mee voeren. De administratie wordt namens de penningmeester verzorgd door administrateur Jelle 

Dam. In het afgelopen jaar is deze constructie geëvalueerd met het bestuur in een aantal gesprekken 

tussen Jelle Dam en het bestuur. Besloten is de samenwerking te continueren. 

6.9 Nardus gedragscode 

De Nardus gedragscode is in 2012 op de agenda van de ALV van de Friese Federatie gezet. Het 

beoogd een kwaliteitskenmerk te zijn voor de aangesloten verenigingen, bedoeld als ondergrens. 

Omdat we per 1 januari 2017 geen lid meer van de Friese Federatie zijn, is deze gedragscode voor ons 

niet meer relevant. 

6.10 Renovatie van het baarhuisje. 

De renovatie van het baarhuisje is gepland voor uitvoering in 2017. Het zal worden uitgevoerd door 

bouwbedrijf Swart uit Eastermâr, die veel ervaring heeft met renovatie en restauratie. Het is inmiddels 

duidelijk dat we niet in aanmerking komen voor subsidie. De subsidiepot is leeg. Wel wordt nog 

geprobeerd een aantal fondsen aan te schrijven. De verwachting is dat de vereniging zelf de last van 

de investering moet dragen. 

6.11 Aula. 

Inmiddels ligt er een intentieoveréénkomst met de kerkrentmeesters van de PKN-gemeente voor 

verhuur van een gedeelte van de Bining. Het betreft het gedeelte rechts van de ingang (oude 

kerkenraadskamer met de berging). De bedoeling is aan de westzijde een nieuwe aparte ingang te 

gaan creëren. De intentie is dat de ruimte alleen voor gebruik door Memento Mori is, dus geen 

gezamenlijk gebruik van deze ruimte. Architect Visser heeft opdracht gekregen dit verder uit te gaan 

werken. Meerdere aannemers zullen gevraagd worden of zij belang hebben bij deze klus en bereid zijn 

offerte uit te gaan brengen. Intentie is nog steeds om dit in 2017 rond te gaan maken. Ook deze 

investering komt ten laste van de vereniging. 

 SAMENWERKING EN EXTERNE CONTACTEN 

De uitvaartvereniging werkt samen met een aantal marktpartijen.   

7.1 Uitvaartverzorging. 

Hoewel de eigen uitvaartverzorging een rijke traditie kent, maakt de vereniging sinds 2006 gebruik van 

de diensten van: “Uitvaartverzorging Martien Nijboer”. Deze organisaties is in 2014 overgenomen door 

Henk Visser. Op basis van de al eerder afgesloten samenwerkingsovereenkomst is de samenwerking 

nog meer geïntensiveerd. De samenwerking omvat één ‘loket’ voor de complete uitvaart. Vanaf 

melding tot facturatie en nazorg. Alleen als via dit ‘loket’ de uitvaart wordt opgenomen wordt de 

ledenkorting uitgekeerd. Ook als er een andere uitvaartleider wordt gewenst, moet met Nijboer 

Uitvaartzorg contact worden opgenomen. Zij regelen dan de gewenste uitvaartondernemer.  
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7.2 Twenthe uitvaartverzekering. 

Met uitvaartverzekering Twenthe wordt al sinds 2001 samengewerkt. Een wederzijds getekende 

samenwerkingsovereenkomst ligt hieraan ten grondslag. Het belang van de vereniging is dat 

uitvaartkosten gedekt zijn en dat er vanuit het contact met leden ook aandacht is voor inschrijving van 

jeugdleden. In september heeft een evaluatiegesprek plaatsgevonden. De afspraken zijn nog eens 

aangescherpt. Toegelicht wordt dat het belangrijk is te benadrukken dat het bezoek dat Twenthe 

brengt aan de leden die 18 jaar zijn geworden mede namens Memento Mori plaats vindt en er ook 

voorlichting wordt gegeven over de regelgeving en dergelijke. Het is dan wel van belang dat de 

Twenthe ook beschikt over alle gegevens en stukken. Zo ontvangt de Twenthe aan het begin van het 

jaar een lijst van de leden die dat jaar 18 jaar worden. Ook is er in overleg een standaardbrief 

opgesteld, die als aankondiging van het bezoek van een vertegenwoordiger van de Twenthe, naar 

deze leden wordt gestuurd. 

 KOEPELORGANISATIES 

8.1 De Federatie Friesland. 

In 2016 heeft een clustervergadering plaats gevonden op uitnodiging van Memento Mori 

Surhuisterveen. Zoals afgesproken en toegelicht op de algemene ledenvergadering van 2016 is 

inmiddels het lidmaatschap van de federatie per 1 januari 2017 opgezegd. We hanteren vanaf de 

besluitvorming weer een eigen entree- en vertrekregeling en berekening van het overschrijfgeld. Deze is 

in grote lijnen gestoeld op het model van de federatie. Voor het entreegeld betekent dit dat het aantal 

jaren gemiste contributie nog betaald moeten worden vermenigvuldigd met het laatst vastgestelde 

contributiebedrag. Voor de vertrekregeling is een model vastgesteld. We zijn dus nu verstoken van de 

berichtgeving van de federatie. Wel volgen we de website van de federatie en andere publicaties. 

8.2 Nardus. 

Met het vervallen van het lidmaatschap van de federatie vervalt ook het lidmaatschap  van de 

landelijke koepelorganisatie Nardus.  

8.3 LOB – Branchevereniging voor begraafplaatsen. 

Omdat wij als vereniging tevens beheerder zijn van een grote begraafplaats is het goed om 

aangesloten te zijn bij een branchevereniging. Onze ervaring leert dat deze regelgeving heel nauw 

steekt en er veel juridische zaken spelen. Mr van der Putten deed een sterke aanbeveling om hier lid 

van te worden. Hij is als adviseur ook nauw verbonden aan deze branchevereniging. Het bestuur zal in 

2017 een afweging maken voor een eventueel lidmaatschap. 

 

 FINANCIEN 

9.1 Contributies en vergoedingen. 

De contributie bedroeg € 20,00 per persoon, vanaf 18 jaar. Voor inwonende kinderen wordt geen 

contributie betaald. In 2016 waren er 2.694 betalende leden. 

 

Voor het verslagjaar 2016 was de ledenkorting € 600,= per lid. 

9.2 Automatische incasso. 

Dit loopt goed; er zijn nog 27 leden die niet betalen via automatische incasso. Hiervoor geldt een 

administratieve toeslag van € 2,50. 

9.3 Deposito’s en spaarrekeningen. 

De vereniging heeft een aantal deposito’s en (internet)spaarrekeningen uitgezet bij de Rabobank en 

SNS bank.  

9.4 Personeelskosten. 

De personeelskosten betreffen de kosten voor de financieel administrateur.  
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9.5 Investeringen en afschrijving. 

De investering in de uitbreiding van de begraafplaats bedroeg totaal € € 302.735,57 en wordt in 30 jaar 

afgeschreven.    

9.6 Verdeling vereniging versus begraafplaats. 

Het onderhoud voor de begraafplaats wordt betaald door de leden van de vereniging. De 

rechthebbenden van de grafrechten betalen nog niet voor algemeen onderhoud van de 

begraafplaats.  

 

9.7 Kostenplaats per entiteit. 

In 2012 is een scheiding gemaakt in kostenplaatsen.  Kosten en baten worden toegerekend aan de 

vereniging en aan de begraafplaats.  Dit geldt voor de exploitatie, maar ook voor de toerekening van 

het eigen vermogen. Het eigen vermogen per 31 december 2016 bedraagt: 

 

1.  Vereniging:   €  183.895,92 

2. Begraafplaats:   €  441.447,76 

3. Steenfonds:   €    96.958,69 
 

9.8 Jaarrekening 2016. 

De jaarrekening van 2016 laat, in totaliteit, een positief resultaat (€ 23.899,74) zien, uitgesplitst naar: 

1. Vereniging:   €       8.167,29 negatief 

2. Begraafplaats:   €     30.138,75  

3. Steenfonds:   €       1.928,28 

In het financieel jaarverslag welke op Algemene Ledenvergadering zal worden toegelicht is dit verder 

gespecificeerd. 

9.9 Reserves 

De vereniging beschikt over meer dan voldoende eigen vermogen. 

9.10 Actuariële reserve. 

De actuariële reserve is in 2013 voor het laatst actuarieel berekend. Toen is geconcludeerd dat de 

financiële positie van onze vereniging onverminderd goed is en er een gezond financieel beleid wordt 

gevoerd. In de jaren 2014 en 2015 is op basis van schatting een bedrag aan de actuariële reserve 

toegevoegd. In 2016 is de actuariële reserve niet opnieuw actuarieel vastgesteld. De bedoeling is wel 

dit in de tweede helft van 2017 uit te gaan voeren. De stand van de actuariële reserve per 31 

december 2016 is € 224.603,06. 

 

 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

We willen een moderne vereniging zijn die midden in de samenleving van Surhuisterveen staat en een 

vereniging die kwaliteit levert. Al een aantal jaren geven we aan in een transitie proces te zitten. We 

kunnen stellen dat we nog niet klaar zijn. Er is al heel veel werk verzet en de finish is in zicht. Maar we zijn 

er nog niet. De doelstelling om in 2016 tot afronding van dit traject te komen is dan ook niet gehaald. 

We hopen in 2017 wel zover te gaan komen. 

 

Onze vereniging moet tegenwicht blijven bieden tegen de professionele aanpak van 

uitvaartverzekeringen. Dit betekent kwaliteit en keuzevrijheid bieden. Keuzevrijheid die we nu hebben 

gevonden via weliswaar één loket, maar wel met vrijheid in de keuze van de uitvaartverzorger met 

behoud van ledenkorting en andere kortingen. 

 

Geld verdienen is niet ons doel. Uitvaartvereniging Memento Mori Surhuisterveen wil haar leden een 

volledig verzorgde uitvaart kunnen bieden geheel volgens wens van de overledene.  
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 TOT SLOT. 

Het bestuur is er nog steeds van overtuigd dat de vereniging bestaansrecht heeft maar moet 

waakzaam en attent blijven en helder in de communicatie om dit bestaansrecht te waarborgen. 

Immers uitvaartvereniging Memento Mori beoogd als vereniging van en voor het dorp Surhuisterveen 

uitvaarten te verzorgen tegen een gecontroleerde kostprijs met een goede kwaliteit en met respect 

voor ieders levensovertuiging en wens. 

 

Aan het eind van dit jaarverslag willen wij een ieder bedanken die, hetzij als vrijwilliger, als lid, of 

als bestuurslid, werkzaam is voor onze vereniging. Dat wij ook de komende tijd in goede 

verstandhouding en gezondheid onze taken mogen verrichten. 

 

Aldus vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 10 mei 2017. 


