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Onze uitvaartverzorgers
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Onze uitvaartverzorgers zijn de heer Henk Fennema en mevrouw Wietske Bosch. De
heer Fennema
is als zelfstandig uitvaartondernemer werkzaam in de regio Noordoost
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regio
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Fryslân en erkend lid van de BGNU en in het bezit van het Keurmerk Uitvaartzorg.
Mevrouw Wietske Bosch is eveneens als zelfstandig uitvaartondernemer werkzaam in de
regio Noordoost Fryslân.

Ledenkaart

Bijgevoegd in deze envelop is een ledenkaart met daarop uw gegevens en die van
uw eventuele gezinsleden, zoals deze in onze administratie staan ingeschreven. Wij
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we graag. U kunt dit mailen naar info@uitvaartverenigingdokkum.nl. Ook toekomstige
wijzigingen (verhuizingen, geboorte, bankrekeningnummer etc.) graag doorgeven aan
Administratie
onze
administratie. Zo helpt u mee het ledenbestand actueel te houden!
Voor vragen omtrent de financiële afwikkeling van de uitvaart en over het lidmaatschap
van de vereniging is mevrouw Gerda de Vries-Wijmans op dinsdag- en vrijdagochtend
aanwezig in het uitvaartcentrum en tevens bereikbaar op telefoonnummer 0519-296050.
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van de vereniging is mevrouw Gerda de Vries-Wijmans op dinsdag- en vrijdagochtend
aanwezig in het uitvaartcentrum en tevens bereikbaar op telefoonnummer 0519-296050.
U kunt ledenmutaties of uw verzoek om inlichtingen ook schriftelijk, via de e-mail of
Ledenkorting
website
naar ons sturen.
De ledenkorting bedraagt vanaf 1 januari 2019 €1.150,- per persoon bij een
lidmaatschap vanaf 18 jaar. Dit bedrag wordt verrekend met de gemaakte uitvaartkosten.
Wanneer men op latere leeftijd lid is geworden en geen inkoopsom heeft betaald aan
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toepassing is staat op de ledenkaart weergegeven. Alle leden hebben tevens recht op
aanzienlijke kortingen op tarieven van dienstverlening in vergelijking met de tarieven die
gelden voor niet-leden. Dit voordeel kan oplopen tot wel €800,- per uitvaart.

Van de vereniging
Hierbijde
wordt
u van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering op maandag 15 april
Van
vereniging

2019 om 20.00 uur in het Crematorium en Uitvaartcentrum Noordoost Fryslân.
Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering op maandag 30 maart
1 Opening
2020
om 20.00 uur in het Crematorium en Uitvaartcentrum Noordoost Fryslân.
2 Mededelingen
3 Vaststellen
1.
Opening agenda
42. Notulen
ledenvergadering van 16 april 2018 *
Mededelingen
53. Jaarverslag
2018 (secretaris)
Vaststellen agenda
64. Accountantsrapportage
2018
2019
Notulen ledenvergadering
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april 2019
* (penningmeester) *
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commissie
/
benoeming
nieuw
lid financiële commissie
Jaarverslag 2019 (secretaris)
86. Vaststelling
jaarlijkse
bijdrage
Jaarrekening (incl. accountantsverklaring) 2019 en begroting 2020 (penningmeester)*
9 Vaststelling
ledenkorting
7.
Verslag financiële
commissie / benoeming nieuw lid financiële commissie
10
Ter
kennisname:
Concept
Protocol Vermogensbeheer *
8. Vaststelling jaarlijkse
bijdrage
9. Vaststelling ledenkorting
PAUZE
10. Bestuurswisseling:
Dhr. J. Keuning is aftredend en niet herkiesbaar.
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/ Mr. bij
J.G.hetVeenstra
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van notariskantoor Hellema te Dokkum
12 Rondvraag
PAUZE
13 Sluiting
11. Presentatie door dhr. Jan van der Meer over zijn werk: “Mens voor mens” bij sterven,
afscheid en rouw
*De notulen, accountantsrapportage en het Concept Protocol Vermogensbeheer kunt u inzien op
12.
Rondvraag
www.uitvaartverenigingdokkum.nl
onder de tab ‘leden’. Tevens liggen deze stukken tijdens openingsuren ter
13.
inzageSluiting
bij de administratie van het uitvaartcentrum en ter vergadering.Vragen naar aanleiding van de genoemde
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stukken dienen vóór maandag 8 april schriftelijk per email te worden ingeleverd bij mw. Gerda de Vries
(info@uitvaartverenigingdokkum.nl)
of per post Rondweg
9101 BG
*De
notulen, jaarrekening (incl. accountantsverklaring)
en158,
begroting
2020Dokkum.
kunt u vanaf 9 maart inzien op
www.uitvaartverenigingdokkum.nl/documenten (ook te vinden in het menu onder ‘Over onze vereniging’). Tevens liggen
deze stukken tijdens openingsuren ter inzage bij de administratie van het uitvaartcentrum en ter vergadering. Vragen
n.a.v. de genoemde stukken dienen vóór maandag 23 maart schriftelijk per email te worden ingeleverd bij mw. Gerda de
Vries (info@uitvaartverenigingdokkum.nl) of per post Rondweg 158, 9101 BG Dokkum.

Bij overlijden

Bij overlijden
verzoeken wij u zo spoedig mogelijk de Begrafenis- en Crematievereniging
Bij
overlijden
“Dokkum en Omstreken” hiervan op de hoogte te stellen via telefoonnummer:
Bij overlijden verzoeken wij u zo spoedig mogelijk de Begrafenis- en Crematievereniging
“Dokkum en Omstreken” hiervan op de hoogte te stellen via telefoonnummer:
(24 uur per dag bereikbaar).
U belt dan met de dienstdoende uitvaartverzorger.
Bij hem of haar kunt u terecht voor
al uw
over de uitvaart.
(24 uur
pervragen
dag bereikbaar).
U belt dan met de dienstdoende uitvaartverzorger.
Bij hem of haar kunt u terecht voor al uw vragen over de uitvaart.

0519 - 29 20 21
0519 - 29 20 21
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Crematievereniging
Begrafenis- en
Dokkum en Omstreken
Crematievereniging
Dokkum en Omstreken

Bij overlijden,
bel 0519 - 29 20 21

Van het bestuur

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van de Begrafenis- en
Crematievereniging “Dokkum en Omstreken”. Via deze nieuwsbrief willen we
u graag op de hoogte brengen van de ontwikkelingen binnen onze vereniging.
Deze uitvaartvereniging is opgericht in 1977 en heeft als doel om zonder
winstoogmerk voor haar leden een persoonlijke en waardige uitvaart te
verzorgen.
Wat kan de Uitvaartvereniging Dokkum e.o. voor u betekenen?
Zekerheid: Bij overlijden wordt de gehele uitvaart onder deskundige leiding
geregeld op de manier zoals u en uw nabestaanden dat wensen.
Gemak: Wij regelen de administratieve afhandeling. Alle facturen worden
naar onze administratie gestuurd.
Voordeel: Voor diverse diensten worden ledentarieven berekend. Deze
liggen aanzienlijk lager dan de tarieven voor niet-leden. Dit voordeel kan
oplopen tot €800,-.
Korting: Nabestaanden van leden ontvangen één eindfactuur met daarop
een korting op de uitvaartkosten van maximaal €1.150,- (dit bedrag is
afhankelijk van uw leeftijd op het moment dat u lid bent geworden).

Onze uitvaartverzorgers

De jaarlijkse bijdrage bedraagt €24,- per persoon. Kinderen van leden zijn tot de 18-jarige
leeftijd kosteloos lid van de vereniging, mits ze zijn aangemeld. Bij betaling via automatische
incasso wordt de jaarlijkse bijdrage ieder jaar aan het eind van de maand januari geïnd.

Betaling jaarlijkse bijdrage
Het betalen via automatische incasso is gemakkelijk voor zowel de vereniging als de leden.
Reden te meer om nu over te gaan tot het afgeven van een machtiging voor automatische
incasso. U bespaart hiermee €5,- aan administratiekosten. Een machtigingskaart kunt u
aanvragen bij onze administratie of downloaden via onze website:
www.uitvaartverenigingdokkum.nl.

Onze vereniging is geen verzekeraar
Wij hebben dan ook geen winstoogmerk en regelen uw uitvaart zo voordelig mogelijk. Een
uitvaart kost veel geld. We adviseren u om genoeg spaargeld te reserveren of om naast uw
lidmaatschap een kapitaalverzekering af te sluiten. Let er wel op dat deze verzekering alleen
geld uitkeert. Het regelen van de uitvaart is immers al geregeld met uw lidmaatschap van onze
vereniging.

Codicil - Wilsbeschikking
De dood is een onderwerp waar we niet gemakkelijk over praten. Toch is het verstandig om
nu al te bedenken wat uw wensen omtrent uw eigen uitvaart zijn. Het is goed om dit ook met
uw nabestaanden te bespreken. Om u hierbij een handreiking te geven hebben wij een codicil
opgesteld, waarop u kunt aangeven wat uw wensen zijn. Op deze wijze kunt u gemakkelijk
of
schriftelijk vastleggenNieuwsbrief
hoe u uw uitvaart geregeld wilt zien. Dit codicil kunt u via de website zelf
rechtstreeks
bij onze 2019
administratie
aanvragen. aanvragen.
uitprinten
of rechtstreeks
bij onze administratie

Onze uitvaartverzorgers zijn de heer Henk Fennema en mevrouw Wietske Bosch. De
heer Fennema is als zelfstandig uitvaartondernemer werkzaam in de regio Noordoost
Fryslân en erkend lid van de BGNU en in het bezit van het Keurmerk Uitvaartzorg.
Mevrouw Wietske Bosch is eveneens als zelfstandig uitvaartondernemer werkzaam in de
regio Noordoost Fryslân.
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Jaarlijkse bijdrage
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Ledenkaart

Bijgevoegd in deze envelop is een ledenkaart met daarop uw gegevens en die van
uw eventuele gezinsleden, zoals deze in onze administratie staan ingeschreven. Wij
verzoeken u deze gegevens te controleren en wijzigingen of onjuistheden aan onze
administratie door te geven. Ook toekomstige wijzigingen (verhuizingen, geboorte,
bankrekeningnummer etc.) graag doorgeven aan onze administratie. Zo helpt u mee het
ledenbestand actueel te houden!

Administratie
Voor vragen omtrent de financiële afwikkeling van de uitvaart en over het lidmaatschap
van de vereniging is mevrouw Gerda de Vries-Wijmans op dinsdag- en vrijdagochtend
aanwezig in het uitvaartcentrum en tevens bereikbaar op telefoonnummer 0519-296050.
U kunt ledenmutaties of uw verzoek om inlichtingen ook schriftelijk of via de website
naar ons sturen.

Ledenkorting

De ledenkorting bedraagt vanaf 1 januari 2019 €1.150,- per persoon bij een
lidmaatschap vanaf 18 jaar. Dit bedrag wordt verrekend met de gemaakte uitvaartkosten.
Wanneer men op latere leeftijd lid is geworden en geen inkoopsom heeft betaald aan
de vereniging, wordt de ledenkorting gestaffeld. De hoogte van de ledenkorting is dan
afhankelijk van de leeftijd waarop men lid is geworden. Het percentage wat voor u van
toepassing is staat op de ledenkaart weergegeven. Alle leden hebben tevens recht op
aanzienlijke kortingen op tarieven van dienstverlening in vergelijking met de tarieven die
gelden voor niet-leden. Dit voordeel kan oplopen tot wel €800,- per uitvaart.

Anne
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Meulen, geldt het onderlinge vertrouwen (integriteit), met als doel
Als
basis
voorder
samenwerking
samen zorgdragen voor een optimale dienstverlening voor onze leden.
Voorzitter
Anne van der Meulen, Voorzitter

Van de vereniging

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering op maandag 15 april
2019 om 20.00 uur in het Crematorium en Uitvaartcentrum Noordoost Fryslân.
1 Opening
2 Mededelingen
3 Vaststellen agenda
4 Notulen ledenvergadering van 16 april 2018 *
5 Jaarverslag 2018 (secretaris)
6 Accountantsrapportage 2018 en begroting 2019 (penningmeester) *
7 Verslag financiële commissie / benoeming nieuw lid financiële commissie
8 Vaststelling jaarlijkse bijdrage
9 Vaststelling ledenkorting
10 Ter kennisname: Concept Protocol Vermogensbeheer *

Van het bestuur
Jaarlijkse bijdrage
Onze uitvaartverzorgers
Ledenkaart
Administratie
Ledenkorting
Van de vereniging
Bij overlijden

PAUZE
11 ‘Erfrecht en Nalatenschap’ toelichting door Mr. S. Hellema / Mr. J.G. Veenstra
van notariskantoor Hellema te Dokkum
12 Rondvraag
13 Sluiting
*De notulen, accountantsrapportage en het Concept Protocol Vermogensbeheer kunt u inzien op
www.uitvaartverenigingdokkum.nl onder de tab ‘leden’. Tevens liggen deze stukken tijdens openingsuren ter
inzage bij de administratie van het uitvaartcentrum en ter vergadering.Vragen naar aanleiding van de genoemde
stukken dienen vóór maandag 8 april schriftelijk per email te worden ingeleverd bij mw. Gerda de Vries
(info@uitvaartverenigingdokkum.nl) of per post Rondweg 158, 9101 BG Dokkum.

Bij overlijden
Bij overlijden verzoeken wij u zo spoedig mogelijk de Begrafenis- en Crematievereniging
“Dokkum en Omstreken” hiervan op de hoogte te stellen via telefoonnummer:

0519 - 29 20 21

(24 uur per dag bereikbaar).
U belt dan met de dienstdoende uitvaartverzorger.
Bij hem of haar kunt u terecht voor al uw vragen over de uitvaart.

Begrafenis- en
Crematievereniging
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Dokkum en Omstreken

Postbus 318 9100 AH Dokkum
Telefoon administratie: 0519-296050 op di en vr morgen
Adres administratie: Rondweg 158, 9101 BG Dokkum
www.uitvaartverenigingdokkum.nl
info@uitvaartverenigingdokkum.nl
Telefoon bij overlijden:

0519 - 29 20
0519
20 21
21

