Jaarverslag van de uitvaartvereniging 2e Exloërmond e.o. over het jaar 2019
Inleiding:
Het is ons een genoegen om u het jaarverslag over afgelopen jaar te presenteren. Een overzicht van
de gebeurtenissen van de vereniging van het afgelopen jaar, 2019 dus. Het bestuur heeft zich ook in
afgelopen jaar wederom met enthousiasme ingezet om de belangen van de leden van de vereniging
te behartigen.
De cijfers:
Op 31 december 2019 waren er 1399 leden. Ten opzichte van 2018 zie we een ledendaling van 57
leden.
In het jaar 2019 zijn er 19 uitvaarten geweest, 6 mannen en 13 vrouwen.
12 personen in de leeftijd tussen de 80 en 100 jaar
5 personen in de leeftijd tussen de 60 en 80 jaar
1 persoon in de leeftijd tussen de 40 en 60 jaar
Van de overledenen zijn er 6 personen begraven op de begraafplaats van 2e Exloërmond en 2 elders.
De andere overledenen zijn gecremeerd in Stadskanaal (5), Assen (1) en Emmen (5).
Aulagebruik:
7 personen zijn opgebaard geweest in onze eigen aula waarvan 1 niet-lid. 5 personen zijn thuis
opgebaard geweest en 8 leden zijn elders opgebaard geweest.
Laten we de overledenen in een moment van stilte gedenken.
Bestuur:
Het voltallige bestuur is in 2019 4 keer bij elkaar geweest.
Er zijn wisselingen in het bestuur geweest. Dhr. Bos heeft besloten zich niet opnieuw verkiesbaar te
stellen. Op precies 3 dagen na heeft dhr. Bos 25 jaar in het bestuur van de uitvaartvereniging
gezeten. Dhr. Bos is in het bestuur gekomen op 17 maart 1994. Dhr. Bos wordt bedankt met lovende
woorden, een bos bloemen en VVV-bon.
In een tijd waarin het steeds lastiger wordt bestuurders te vinden, hebben we mw. I. Ellen bereid
gevonden om in het bestuur plaats te nemen. We zijn blij met haar komst. Hiermee is het bestuur
weer compleet.
In 2019 bestond het bestuur uit:
-

Mw. R. Rozema-Hebels
Mw. A. Mulder-te Velde
Mw. M. Krans
Dhr. M. Bos
Mw. I. Ellen
Dhr. G. Schuurman
Dhr. A. Trip
Mw. Griemink

voorzitter
penningmeester en ledenadministratie
secretaris
algemeen lid (tot de jaarvergadering)
lid (vanaf de jaarvergadering)
lid
lid
lid

Personeelsaangelegenheden:
Er zijn geen bijzonderheden te vermelden betreft personeelsaangelegenheden.
Activiteiten:
In 2019 is er, in nauwe samenwerking met stichting Dorpsbelang en Dorpshuis en vele andere
betrokkenen, voor de 2e keer een herdenking op 4 mei georganiseerd. Bij cultuurhuis Odeon
verzamelden belangstellenden zich om vervolgens in een stille tocht naar de stilteruimte op
begraafplaats te gaan. En opnieuw was er volop belangstelling van dorpsgenoten. Kinderen van de
verschillende basisscholen hebben een gedicht voorgedragen, de Harmonie heeft een bijdrage
geleverd en Ds. Maurits Luth hield een indrukwekkende toespraak. Verschillende clubs, verenigingen
en organisaties hebben samengewerkt en er een mooie herdenking van gemaakt.
Het wordt al haast gewoon, maar het blijft bijzonder….Lichtjesavond. Bijzonder om te zien dat er elk
jaar weer vele bezoekers zijn en de reacties positief zijn op dit initiatief. De begraafplaats was op 15
december sfeervol verlicht met honderden kaarsjes, fakkels en vuurkorven. We mochten ruim 100
bezoekers verwelkomen. Mede door het huis-aan-huis flyeren en de mond-op-mond reclame, maar
ook omdat het een jaarlijks terugkerend evenement is geworden, is de belangstelling groot te
noemen.
Door de inzet van vrijwilligers, het bestuur en door sponsoring van Stout en Spa kunnen we
terugkijken op een wederom geslaagde Lichtjesavond.
Externe contacten:
Drentse Bond
De Drentse Bond heeft in 2019 een jaarvergadering en een rayonvergadering gehouden. Bij beide
vergaderingen was een afvaardiging van ons bestuur aanwezig. Tijdens deze vergaderingen wordt
(onder andere) gesproken over het belang van de lokale verenigingen en de samenwerking op
provinciaal niveau. De Drentse Bond is nog steeds naarstig op zoek naar nieuwe bestuurders en doet
een oproep aan de verengingen om hier actief in mee te denken.
Punt van aandacht vanuit de Drentse Bond is de samenwerking met Nardus (landelijk orgaan), er zijn
kritische geluiden waar de meerwaarde zit in de samenwerking. Zij zullen dit op de voet volgen en in
2019 op de rayon- en jaarvergadering nader op ingaan.
Jaarlijks wordt er een kascommissie ingesteld om de boeken van de Drentse Bond (DB) te
controleren. In 2019 was onze vereniging aan de beurt om de kas te controleren, de penningmeester
en secretaris hebben dit gedaan. De DB had de financiën goed op orde.
Yarden:
In 2018 hebben we de overeenkomst met Yarden gecontinueerd. Eind oktober 2019 ontvingen wij
het bericht dat coöperatie DELA van plan is om Yarden Uitvaartorganisatie over te nemen. Het gaat
om de verzekeraar, het uitvaartbedrijf en alle onderliggende organisaties en deelnemingen. Ondanks
een herstelplan ging Yarden voor een structurele oplossing op zoek naar een geschikte partij die haar
activiteiten zou kunnen overnemen, DELA. Voor onze leden betekent dit geen verandering.
Overige activiteiten:
De Gildeverenging Valthermond heeft hun 100-jarig bestaan gevierd in augustus. Een afvaardiging
van ons bestuur heeft de activiteiten bijgewoond.

Er heeft in het dorp (2e Exloërmond) een verengingsoverleg plaatsgevonden. Doel van het overleg
was kennisnemen van elkaars activiteiten en initiatieven en het nagaan waar er nog meer kan
worden samengewerkt. Ook hier zijn we bij aanwezig geweest en ondanks dat we als vereniging niet
een hele actieve bijdrage kunnen leveren aan allerhande activiteiten, was het goed om te laten zien
dat we er zijn en goed om horen dat er veel betrokkenheid is onderling.
Uitvaartverzorging Stout heeft ook in 2019 een gedenkavond georganiseerd in de Semskerk in
Stadskanaal. Ook hier waren leden van ons bestuur aanwezig.
Onderhoud:
In 2019 heeft er geen groot onderhoud plaatsgevonden in of rondom de aula. Wel hebben de
gebruikelijke onderhoudsopgaven zoals de ketel en kleine reparaties plaatsgevonden.
Tot slot:
Het bestuur wil iedereen die zich op welke wijze dan ook heeft ingezet voor onze vereniging heel
hartelijk bedanken. Dank ook aan alle leden in het in ons gestelde vertrouwen.
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