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Bestuur: 

In bovengenoemde periode heeft het bestuur 4 keer een vergadering belegd in “Ons Dorpshuis”. 

Het secretariaat van de vereniging is overgedragen van mevr. Kraak aan mevr. Hiemstra. 

In verband met het aftreden van dhr. Klunder is dhr. Flikkema de penningmeester geworden van de 

vereniging en neemt mevr. Haak, samen met dhr. Tamminga, deel aan de vergaderingen met het 

bestuur van het dorpshuis. 

 

Dorpshuis: 

Op 5 april 2019 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de gemeente Loppersum, 

vertegenwoordigd door dhr. van Slochteren en het bestuur, vertegenwoordigd door dhr. Kamminga 

en mevr. Hiemstra. In dit gesprek werd gesproken over de toekomst van “Ons Dorpshuis” en de visie 

van de gemeente Loppersum.  

Naast de uitvaartvereniging biedt het dorpshuis voor ongeveer 39 verenigingen en commissies 

ruimte voor vergaderingen en het beoefenen van een hobby. De gemeente Loppersum wil kijken 

naar “koppelkansen” door de herinvulling van het Wiemersheerd terrein, de versterking/ nieuwbouw 

van het dorpshuis en het Centrumplan.  Tot op heden zijn er geen concrete afspraken of plannen 

gemaakt. 

De vereniging heeft een mobiele airco aangeschaft die gebruikt kan worden voor de koeling in de 

aula. 

 

Website. 

De vereniging heeft een nieuw webadres/ site namelijk: www.uitvaartloppersum.nl. 

Op de site zijn onder andere de officiële stukken en jaarverslagen in te zien. 

De nieuwe administrateur heeft het mailadres: administratie@uitvaartloppersum.nl gekregen en het 

secretariaat: info@uitvaartloppersum.nl. Dhr. Flikkema is webbeheerder. 

 

Wereldlichtjesdag. 

Op zondag 8 december werd voor de 2de keer de wereldlichtjesdag georganiseerd door mevr. Haak 

en mevr. Hiemstra. In verband met de weersomstandigheden werd er uitgeweken naar de toren van 

de Hervormde kerk. Er waren ongeveer 20 belangstellenden aanwezig. De subsidie aanvraag van de 

Eenkemastichting werd voor de 2de keer afgewezen.  

 

Begraafplaats. 

Door mevr. Doff, namens de vrijwilligers onderhoud graven, werd het verzoek gedaan om een 

financiële bijdrage voor een monument met de namen van de “armengraven”. Het verzoek is door 

het bestuur afgewezen omdat er geen raakvlak is met het statutaire vastgelegde doel van de 

vereniging. 

Het onderhoud van de begraafplaats door de gemeente Loppersum wordt als zeer slecht ervaren 

door onder andere de dragers en bovengenoemde vrijwilligers. Door het bestuur is contact 

opgenomen met de gemeente. 

Het zinktoestel is wederom goedgekeurd en volgend jaar zal ook de takel in het baarhuisje worden 

gecontroleerd. 
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Financiën en boekhouder. 

Door de kascommissie is op 9 febr. 2020 decharge verleend over het boekjaar 2019. 

Op de algemene ledenvergadering is besloten dat in 2020 een besluit gaat worden genomen over 

verhoging van de contributie bij geen incasso. Op 31 december 2019 staat op de post “nog te innen 

contributie”  ongeveer € 600,- open.  

Dhr. Meruma heeft eind 2018 aangegeven te willen stoppen, na ruim 7 jaar, als administrateur van 

de vereniging.   

Dhr. Norg is bereid gevonden om zijn functie in maart 2020 over te nemen.  

 

Enkele getallen. 

De vereniging had op 01 januari 2019 een ledenbestand van 1276 leden waarvan 1140 leden boven 

de 18 jaar . 

Op 01 januari 2020 waren er 1250 leden waarvan 1135 leden boven de 18 jaar waren. 

Het afgelopen jaar is er 28 keer gebruik gemaakt van de aangeboden diensten.  Hiervan van 18 

begrafenissen en 10 crematies. Van de 18 begrafenissen waren er 7 lid van de vereniging en bij de 

crematies waren allen lid. 

In het totaal werd er 8 keer gebruikt van de aula, waarvan 6 lid waren van de vereniging. 

     

De secretaris: 

 

B. Hiemstra. 

 


