
Notulen van de ledenvergadering van Begrafenisvereniging De Laatste Eer Bergentheim, gehouden 
op 29-03-2022 bij Veur Mekaar Bergentheim. 
 
Opening: 
De voorzitter Richard Olthof opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op deze 
vergadering.  
 
Presentielijst: 
Het gehele bestuur is aanwezig. Er is 1 lid  aanwezig. 
 
Notulen:  
De notulen van de ledenvergadering d.d. 05-10-2021  worden gelezen en akkoord bevonden.  
 
Zaken uit de notulen: 
Geen 
 
Ingekomen stukken en mededelingen: 
Vraag van de feestweek of de vereniging de feestweek wil sponsoren, dit is akkoord. 
 
Behandeling agendapunten: 

- Jaarverslag 2021 : Het verslag wordt voorgelezen en akkoord bevonden.  
- Financieel jaarverslag 2020: Dit wordt duidelijk uitgelegd door de penningmeester. Het 

verslag wordt akkoord bevonden. 
- Verslag kascontrolecommissie: Deze moet nog uitgevoerd worden.  
- Begroting 2022: Deze wordt uitgelegd door de penningmeester. Wordt akkoord bevonden. 
- Contributie: Het voorstel van het bestuur is om de contributie te verhogen.  

Het voorstel is om de contributie met € 1, - te verhogen. Dit voorstel wordt unaniem 
aangenomen. 
De contributies worden voor 2022: 
€ 38,- voor een persoonlijk lid 
€ 76,- voor een gezinslidmaatschap 

- Uitkering: Het voorstel van het bestuur is om de uitkering met € 100,- te verhogen. Dit 
voorstel wordt unaniem aangenomen. 
De uitkering wordt voor 2022 (per begrafenis of crematie): 
Uitkering voor een lid vanaf 18 jaar:  € 2300,- 
Uitkering voor een lid van de oude begrafenisvereniging Oud-Bergentheim € 1965, - 
Uitkering voor leden t/m 17 jaar € 1800,- 
Uitkering voor een levenloos geboren baby (prematuur) € 950,- 

- Bestuursverkiezing: 
Richard Olthof is aftredend en herkiesbaar. Hij wordt herkozen voor 4 jaar. 
Henny ter Wijlen is aftreden en niet herkiesbaar. De voorzitter bedankt hem voor zijn 
jarenlange inzet in het bestuur en overhandigt hem een VVV-bon en een bos bloemen 
Wim Lamberink wordt nieuw gekozen in het bestuur voor 4 jaar. Hij wordt van harte welkom 
geheten.  

 
Rondvraag: 
Henny bedankt iedereen voor de goede tijd in het bestuur.  
 
Henry heeft een overleg gehad met dhr. Vasse. Vasse geeft een vergoeding voor de pakken van de 
dragers, € 900,- (€ 300,- per pak). Alle mensen krijgen standaard een begroting voor de begrafenis, 
men weet van te voren wat er betaald moet worden. Henry krijgt een kopie van de rekening en van 



het evaluatieformulier. Ook is er ter sprake gekomen of er een maximum voor de leeftijd van de 
dragers moet komen, dit is een moeilijke kwestie, dit moet wel bespreekbaar zijn.  
 
Een gedeelte van het bestuur heeft een bezoek gebracht aan het Afscheidshuus in Heino om ideeën 
op te doen voor het aanpassen van de aula. Henry heeft foto’s laten zien en deze zijn besproken. Er 
worden nog meer bezoeken aan aula’s gepland.  
 
 
Sluiting: 
De voorzitter bedankt een ieder voor de komst, sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis.  

Henny ter Wijlen wordt bedankt voor de jarenlange inzet met VVV-bon
en een bos bloemen.


