
Notulen van de bijzondere  algemene ledenvergadering van de Onderlinge Uitvaartvereniging "Algemeen 
Belang Winschoten Delfzijl e.o." U.A. gevestigd te Winschoten, digitaal gehouden op dinsdag 14 december 
2021 om 19.30 uur 
 
Aanwezig: de bestuursleden: de heer mr. J. van Dijk (voorzitter),, de heer P. Loppersum (penningmeester), , mevrouw 
E.J. Jalink-Kobes, de heer F.J. Sebens, de heer J.K. Landman, de heer J.H. Hoendervanger, evenals de volgende heren 
via “Teams”:  
A. Eefting, H. Eefting, R. Eefting, H. Bruins, L. Aukes, H. Huiting, D. Eden, T. Eefting, E. Ackermann, AR. Eefting, 
RJ. Eefting, E.J. Loman, Swarts senior en junior. 
 
Notulist de heer J.H. Hoendervanger (waarnemend-secretaris). 
Met kennisgeving afwezig: de heer E.D. Hidding (secretaris). 
 
1. Opening door de voorzitter 
De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Hij geeft aan dat we digitaal moeten vergaderen, een ieder zal de pers-
conferenties over Corona vast wel gevolgd hebben.  
 
2. Pakketaanpassing 
De voorzitter merkt op dat in de bestuursvergadering is afgesproken dat de tekst van de ABW-dienstenpakketten 
uitgebreid moet worden met de volgende zinsnede: 
behoudens weekend-/feestdagen-/avond-/nacht-/wachttoeslagen van de uitvaartonderneming. De heer Swarts senior merkt op het 
jammer te vinden dat de diensten van de dragers uit het pakket zijn gehaald. De voorzitter antwoordt dat er nauwelijks 
gebruik werd gemaakt van de dragers en dat dit een logische wijziging is. De heer A. Eefting legt aan de heer Swarts 
senior uit hoe het zit met het vervoer. 
De heer Loman merkt op dat het OWM-dienstenpakket vernummerd dient te worden, de voorzitter stemt hiermee in. 
Omdat niemand verder bezwaar maakt, worden de wijzigingen van de dienstpakketten inclusief aanvullende wijzigingen 
goedgekeurd. 
 
3. Rondvraag 
De heer Loman stelt het onderwerp “opbaring” aan de orde. De voorzitter geeft aan dat dit niet besproken kan 
worden, het staat niet op de agenda. 
 
4. Sluiting 
De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng, betrokkenheid en hun digitale  aanwezigheid en wenst iedereen wel 
thuis. 
 
 
 
Voorzitter, Notulist, 
 
 
 
 
 
mr. J. van Dijk J.H. Hoendervanger 
 


