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De Laatste Eer 

Garrelsweer 
Secretariaat 

Stadsweg 61 9918 PL Garrelsweer 

0620011074 

dle.garrelsweer@gmail.com 

 

Geachte leden & inwoner(s) van Garrelsweer en Winneweer 

Hierbij ontvangt u de vierde uitgave van de nieuwsbrief van 

begrafenisvereniging De Laatste Eer te Garrelsweer. 

 

 Vriendelijke groeten, 

 Bestuur begrafenisvereniging De Laatste Eer te Garrelsweer 

 

Ingebruikname nieuwe kleding dragers 

 

Nadat de nieuwe kleding in 2020 is geleverd maken we hier gebruik van. Gezien de positieve 

reacties valt het erg in de smaak. Hier een foto van de kleding met een aantal dragers in het 

“zomertenue”. Ook is er een wintertenue ter beschikking met overjas, sjaal en handschoenen. 

We hopen hiermee weer een aantal jaren netjes en met de tijd mee de uitvaarten te verzorgen. 

 

Geplande 

evenementen 

25-4-2022 

Algemene 

ledenvergadering 

aanvang 20.00 uur 

Dorpshuis Weersterheem 

 

Nieuws 

Aanschaf nieuw 

zinktoestel/begraaftoestel. 

Nadat het oude 

begraaftoestel is 

afgekeurd hebben we 

een gebruikt toestel 

kunnen aanschaffen met 

service en garantie. Het 

begraaftoestel met 

kistslede is in december 

afgeleverd en wordt naar 

volle tevredenheid 

gebruikt.   
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Wist u dat… 

Dragers en vrijwilligers van onze vereniging; nieuwe dragers gezocht 

De begrafenisvereniging kan niet zonder haar dragers en vrijwilligers. 

De huidige dragers van onze vereniging zijn: Jan Willem Blankvoort, Erik Helmantel, Menno van 

der Meer, Eerko Mooibroek, Jan Pilon, Hessel Puite en Sarah de Boer-Mooibroek. 

Op de dag van de begrafenis maken wij tevens gebruik van de diensten van onze vrijwilligers 

Douwe Dijksterhuis, Aries Lanenga en Jaap Schuurman. Zij zorgen ervoor dat alles rondom de 

plechtigheid op de begraafplaats klaarstaat, zoals het zinktoestel en de baarwagen. 

Wij zijn nog op zoek naar nieuwe dragers. Het is een dankbare taak, om een (oud)dorpsgenoot 

naar zijn/haar laatste rustplaats te begeleiden. Info is te verkrijgen bij de secretaris. 

Algemene Ledenvergadering 2022 

Door de maatregelen rondom het corona virus kon er geen Algemene Ledenvergadering 

plaatsvinden in het voorjaar van 2021. De financiële cijfers over 2020 zijn in april 2021 

gecontroleerd door de Kascommissie en in goede orde bevonden. De contributie voor 2022 is 

op € 21,- per lid/jaar gebleven. De leden ontvangen na overlijden een uitkering in natura, voor 

de diensten bij een begrafenis, met een marktwaarde van ca. € 2600,-. Niet afgenomen 

diensten worden in 2022 uitbetaald tot een maximum van € 850,- (was in 2021 € 825,-).  

Kinderen tot en met 7 jaar ontvangen 50% hiervan. 

We hopen onze ALV te houden op maandag 25 april om 20.00 uur in dorpshuis Weersterheem.  

Agenda Algemene Ledenvergadering maandag 25 april 2022 om 20.00 uur 

 

 

                    Afmelden voor deze nieuwsbrief kan via een mail naar dle.garrelsweer@gmail.com  

1. Opening 
2. Notulen ledenvergadering 26 maart 2019; (in 2020 en 2021 geen ALV gehad) 
3. Jaarverslag 2021 
4. Verslag kascommissie 
5. Bespreking financieel verslag 2021 en begroting 2022 

(De financiële stukken zijn ter vergadering aanwezig en zijn tevens in te zien bij de 
penningmeester, mevr. J. Blankvoort, Stadsweg 8 te Garrelsweer)  

6. Benoeming Kasnazieners  
7. Bestuursverkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar dhr. J. Krikke 
8. Pauze 
9. Voorstel: Contributieverhoging in 2023: van € 21,- naar € 22,- per lid/jaar 
10. Mededelingen/voorstel (ingaande 2023) 

Na overlijden ontvangt u een uitkering in natura, van onze diensten bij de 
begrafenis, met een marktwaarde van ca. € 2600,- 
Niet afgenomen diensten worden uitbetaald tot een maximum van € 875,- 
Kinderen tot en met 7 jaar ontvangen 50% hiervan. 

11. Urnenmuur/wand 
12. Rondvraag 
13. Sluiting 
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