
Notulen Algemene Ledenvergadering D.E.L. op 13-10-2022 in de Schutse.        
Aanwezig: het voltallige bestuur. (behalve Boukje m.k.) en vijf leden. 

01.Opening door de voorzi0er. 

02. De notulen van 2021 worden goedgekeurd. 

03. Ingekomen stukken: n.v.t. 

04. Jaarverslag: deze wordt voorgelezen door de voorzi0er. Er wordt gewerkt aan 
verduurzamen, m.n. zonnepanelen, spouwmuurisolaBe en de verouderde koelsystemen. We 
zullen eventueel subsidie aanvragen bij de gemeente omdat wij een vereniging zijn. 

05. Kascommissie: in de kascommissie zi0en de heren P.Mulder en O.Smit (afwezig). Door 
Dhr. Mulder wordt het financieel verslag als keurig in orde verklaard. Door de vergadering 
wordt dan ook decharge aan het bestuur verleend. Voor 2023 zi0en  P. Mulder en D. de Jong 
in de kascommissie met als reserve Dhr. H. Beijert. De voorzi0er bedankt beide heren. 

06. Jaarverslag penningmeester: De jaarrekening wordt zeer duidelijk uitgelegd met behulp 
van een groot scherm. Er wordt van de cijfers een uitdraai gemaakt voor D. de Jong, welke 
bezorgd wordt door Gini. 

07. Jaarverslag Accountant: Deze is goedgekeurd en is bij de penningmeester inzichtbaar. 

08. Bestuur: Hierin zijn geen veranderingen en gaat in dezelfde samenstelling verder. 

09. Vaststellen contribuBe en vergoedingen: De contribuBe blij[ € 20,00 voor 2023, terwijl 
de vergoeding € 850,00 wordt. De vergadering gaat hiermee akkoord. In 2023 komt er een 
nieuw rapport met advies van Voois. 

10. Gastdames/heren gevraagd: Dit is bedoeld voor koffie /thee schenken Bjdens uitvaarten. 
Hier wordt aandacht aan besteed in de binnenkort uit te brengen nieuwsbrief. De 
nieuwsbrief komt met nieuwe richtlijnen. Het huidige bestuur gaat de leden informeren. Een 
papieren versie worden bezorgd bij de oudere leden.  

11. Nieuwe Uitvaartverzorger: Hier wordt met spoed aan gewerkt. Omdat Yarden (dus ook 
Geerts) is overgenomen door Dela, zoeken wij een kleinere persoonlijker organisaBe. Er 
wordt gedacht aan Erna Jansen, Kiers of Yonne Koenradi (Westera uitvaartverzorging). Met 
deze drie kandidaten gaan we binnenkort in gesprek. 

12. Rondvraag: Dhr. de Jong informeert wat er gebeurt met het snoeiwerk op het terrein van 
buurman Smit. Mariska  hee[ contact gezocht met Smit en die blijkt wel mee te willen  
werken. Wordt vervolgd. 

13. SluiBng: De voorzi0er bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid.       

Notuliste: Janny 


