
Op 21 september 2022 zijn er in de Algemeen Ledenvergadering van Algemeen Belang Winschoten 
Delfzijl de volgende besluiten genomen: 

1. Pakketaanpassing-  In 2021 zijn alle pakketten van ABWD aangepast. De wijzigingen hebben 
vooral te maken met het moderniseren van de pakketten. Zeg maar aanpassen aan de 
huidige tijd. Zo zijn er een aantal zaken zoals o.a. het beschikbaar stellen van rouwdienaren 
uit het pakket gehaald en hiervoor terug is een vrij besteedbaar bedrag gekomen. Door een 
administratieve emissie zijn niet alle wijzigingen vorig jaar genoemd. In de laatste ALV is dit 
rechtgezet. De wijzigingen betreft het ABW pakket. Uit het pakket zijn de 4 rouwdienaren en 
de portkosten. Verder zijn het aantal rouwbrieven terug gebracht van 75 naar 50 stuks.  
Vorig jaar is hiervoor al vastgesteld door de ALV, het vrij besteedbaar bedrag van € 500 voor 
een begrafenis en € 300 voor een crematie.        

2. Contributie verhoging 2023.  Op advies van de actuaris dient de contributieverhoging te 
worden bepaald op de verdubbeling van de inflatiecijfers. Door de verdubbeling van het 
inflatiecijfers wordt de kostenstijging uit het verleden gecompenseerd.  De ALV heeft 
besloten de contributie te verhogen met 11%. 

3. Vaststellen van het jaarverslag 2021 
4. Vaststellen van de begroting 2022. 
5. Bestuursverkiezing.  

In artikel 5 van de statuten is opgenomen de samenstelling en wijze van toe- en aftreden van 
het bestuur. Hierin is onder meer bepaald dat elk bestuurslid uiterlijk vier jaar na zijn 
benoeming aftreedt, volgens een door het bestuur op te maken rooster. 
De aftredende is terstond herkiesbaar. 
Mevrouw E.J. Jalink-Kobes is aftredend volgens het rooster van aftreden. 
De heer E.D. Hidding is aftredend volgens het rooster van aftreden. 
Mevrouw E.J. Jalink-Kobes en de heer E.D. Hidding hebben aangegeven herkiesbaar te zijn.  
De heer P. Loppersum treedt in 2022 af en stelt zich niet weer herkiesbaar. 
De heer E.D. Hidding zal de functie van Penningmeester overnemen van de heer P. 
Loppersum en de heer F.J. Sebens zal de functie van Secretaris overnemen van de heer E.D. 
Hidding. 
Het bestuur stelt daarom voor hen in het bestuur van de Onderlinge Uitvaartvereniging 
Algemeen Belang Winschoten-Delfzijl te herbenoemen. 
De ALV heeft het voorstel aangenomen.  

Het volledig verslag zal na goedkeuring van de ALV 2023 worden geplaatst op de website.  

 


