
             Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Munnekezijl 
 
Van overheidswege is voor het houden van de ledenvergadering uitstel verleend tot 1 november. 
Op dit moment is er geen lockdown en is het houden van een ledenvergadering, met inachtneming van de 
coronamaatregelen mogelijk.  
 
Daarmee voldoen wij als bestuur aan onze statutaire verplichting. Het excuus van overmacht geldt niet als de situatie 
blijft zoals die nu is.  
 
Het niet houden van de ledenvergadering is erg lastig. Zonder ledenvergadering is het niet mogelijk de jaarcijfers vast 
te stellen en het bestuur decharge te verlenen, kan er geen bestuurswisseling plaatsvinden of kunnen er geen 
besluiten genomen worden waarmee de leden in moeten stemmen (bijvoorbeeld de statutenwijziging). Wij raden de 
besturen zeker aan te kiezen voor de insteek van het houden van een ledenvergadering met inachtneming van de 
huidige voorschriften.   
 
Een fysieke bijeenkomst gaat boven een digitale. In de meeste huidige statuten is het houden van een digitale 
bijeenkomst overigens niet mogelijk. De voorgestelde nieuwe statuten bieden daartoe meer ruimte, maar die zullen 
eerst op de oude manier nog moeten worden vastgesteld. 

                                              
                                              Uitnodiging ledenvergadering  

                                    
Plaats:      dorpshuis “De Schans” 
Datum:     donderdag 22 oktober 2020 

Aanvang:  20.00 uur 

Ook niet leden zijn van harte welkom 

                                                                           AGENDA   

1         Opening 
              Herdenken van de leden die in 2019 zijn overleden 

2   Verslag secretaresse 

3   Verslag penningmeester 

4         Verslag kascommissie. 

5         Benoeming kascommissie lid 

6         Pauze 

7          Bestuursverkiezing 
              Aftredend en niet herkiesbaar Dhr. K.A.Schutter 

               Het bestuur draagt als kandidaat naar voren Dhr. B.Helmholt 

               Tegenkandidaten kunnen zich schriftelijk aanmelden tot aanvang van de vergadering. 

               Deze aanmelding dient ondertekend te zijn door tenminste 10 leden. 

8          Wijziging statuten en huishoudelijk regelement 
               De statutenwijziging en het huishoudelijk regelement zal alleen tijdens deze 

               Ledenvergadering behandeld worden.   

            Concept nieuwe statuten en H.H. regelement kunt u vinden op onze website: 

    Uitvaartvereniging-munnekezijl.nl 

               Of via Mevr. B. Zuidersma-Kerkstra, Methardusstraat 30, 9853PG Munnekezijl                        

               Tel: 0594-688409  E-mail: info@uitvaartvereniging-munnekezijl.nl 

9          Mededelingen van het bestuur 
              Vaststellen contributie 2020/2021 Vaststellen vergoedingsbedrag 2020/2021 

               Vaststellen bijdrage donateurs 

               Vaststellen Jaarcontract Bodes Dhr. H.H. Hulzebus en Mevr. H. Boersema 

               Evaluatie lichtjes avond. 

           Fusie/samenwerken omliggende verenigingen 

  Voortgang om met uitvaartverzekering “Twenthe” te samenwerken wat betreft             

  aanvullende verzekering. 

10       Rondvraag 

11       Sluiting 

                                                     Het Bestuur 

 


