
Telefoonnummer 
bij overlijden:
0800 - 024 25 26
0524 - 515 899

Beide nummers zijn dag en nacht bereikbaar 
en verbinden u direct met de uitvaartzorg.

INLEIDING

Tijdens werkdagen is het kantoor 
aan de Looweg 13b te Coevorden
geopend van 9.00 tot 12.00 uur. 

Meer informatie: 
www.uitvaartver-zuidoostdrenthe.nl

Het overlijden van een lid dient altijd 
gemeld te worden bij onze vereniging,
ongeacht waar u woont of verblijft 
in Nederland.

Telefoonnummer 
OVERIGE ZAKEN:
0524 - 221 513

We zijn trots dat we u deze 
nieuwsbrief kunnen over-
handigen. Afgelopen mei 
bestond de vereniging 
namelijk 125 jaar. In de 19e 
eeuw werd de toenmalige 
vereniging De Laatste Eer 
opgericht vanuit noaber-
schap; buren zorgden voor 
elkaar in tijden van nood. De 
ene buurman kocht een kist, 
de andere regelde een wagen 
en nummer 3 leende zijn 
paard uit bij begrafenissen. 
Zo bleven de kosten voor een 
uitvaart laag, want niemand 
hoefde er aan te verdienen. 
Mijn over-overgrootvader 
reed met zijn platte wagen de 
overledenen naar het graf. 
Mijn overgrootvader heeft 
dat daarna overgenomen. 
Ze deden dat voor verschil-
lende buurtschappen rondom 
Nieuw-Amsterdam en brach-
ten ook meerdere buurten bij 
elkaar. 
Ik ben er trots op dat ik, in 
navolging van mijn voor-
vaderen, een bijdrage mag 
leveren aan dit bijzondere 
noaberschap. De vereniging 
is inmiddels omgedoopt tot 
Uitvaartvereniging Zuid-

Oost Drenthe, en met bijna 
17.000 leden zijn we een 
van de grootste verenigin-
gen van het land. Er is in 
die 125 jaar veel veranderd, 
maar ons doel is nog het-
zelfde: elkaar helpen zonder 
winstoogmerk. Voor elkaar, 
door elkaar. Dat dit best 
bijzonder is, maar voor ons 
Nederlanders ook eigenlijk 
heel gewoon, werd dit jaar 
bewezen toen het ‘noaber-
schap in lokale uitvaart’ werd 
toegevoegd aan de Nationale 
Inventaris Immaterieel Erf-
goed in Nederland. 
We vinden het 125-jarige 
bestaan van onze vereniging 
dan ook zeker het vieren 
waard. En dat vieren wij 
natuurlijk het liefst met u! 
Verderop in deze nieuwsbrief 
staat een uitnodiging voor 
een receptie die gehouden 
wordt op vrijdag 30 no-
vember aanstaande.  Graag 
ontmoeten wij u daar en wis-
selen we met u van gedach-
ten over wat er zoal speelt in 
‘uitvaartland’.

Met vriendelijke groet,  
Geert Schuiling, voorzitter 

NAJAAR 2018



Afgelopen jaar zijn 
onze aulabeheerders en 
koffiedames/aflegsters in het 
nieuw gestoken. De kleding 
die ze dragen is voorzien van 
ons bedrijfslogo. 
Dit geeft een extra stukje 
herkenbaarheid naar onze 
leden toe. De dames zijn 
zelf erg tevreden met het 
resultaat zoals u op de foto 
kunt zien! Onze dames in het nieuw! 

(en in het zonnetje)

In 2016 heeft het uitvaartcentrum in 
Sleen een grote renovatie ondergaan. 
Eerstvolgend is ons uitvaartcentrum in 
Weiteveen aan de beurt. Dit centrum ligt 
op een prachtige locatie aan de rand van 
Weiteveen. Omdat het niet meer aan de 
eisen van deze tijd voldoet, is een ingrij-
pende verbouwing nodig. De koffiekamer 

wordt vergroot en opnieuw ingericht. 
En er zal, net als in Sleen, een 24-uurs 
opbaring gerealiseerd worden, zodat de 
familie onbeperkt tijd heeft om in intieme 
sfeer afscheid te nemen van hun dierbare. 
Het uitvaartcentrum in Nieuw-Amsterdam 
is opgefrist. De buitenkant is in de huis-
kleuren geschilderd.

VERBOUWING UITVAARTCENTRUM WEITEVEEN

foto uitvaartcentrum in Nieuw-Amsterdam



ADRESWIJZIGING 
DOORGEVEN

Gaat u verhuizen? Vergeet dan niet uw 
nieuwe adresgegevens aan ons door te 

sturen. Zo weet u zeker dat u onze post 
blijft ontvangen. Verhuizingen worden 

namelijk niet automatisch door de 
gemeente aan ons doorgegeven. 

Het valt ons op dat leden regelmatig vergeten 
hun kinderen aan te melden bij onze vereniging. 
Natuurlijk hoopt u ons nooit te hoeven inschake-
len vanwege uw kinderen, maar voor de kosten 
hoeft  u het zeker niet te laten. Het lidmaat-
schap is namelijk tot 18 jaar gratis; kinderen 
vallen onder het lidmaatschap van de ouder(s)/
verzorger(s). 
Wanneer er tijdens de zwangerschap iets mis 
gaat en het kindje vroegtijdig overlijdt, valt dit 
onder het lidmaatschap van de ouder(s).
In de maand dat uw kind 18 jaar wordt, gaat het 
lidmaatschap automatisch over in een zelfstan-
dig lidmaatschap. Wij sturen dan uitgebreide 
informatie naar uw zoon of dochter, met de 
vraag of hij of zij lid wil blijven. Opzeggen kan 
dan altijd.

ZIJN UW KINDEREN AL LID?

In 125 jaar verandert er veel. Ook als het gaat om de 
contributie. In Coevorden werd de contributie vroeger 
huis-aan-huis geïnd door bodes. Die kregen een loop-
briefje mee en gingen één keer per jaar langs de deuren 
om de contributie in ontvangst te nemen.
Nu gaat dat heel anders. Omdat het verwerken van 
handmatige betalingen veel tijd en geld kost, hebben 
wij onze leden verzocht om de contributiebetaling via 
automatische incasso te laten verlopen. Jullie hebben 
daar massaal gehoor aan gegeven. Daar zijn we erg blij 
mee, want zo kunnen wij efficiënter en economischer 
werken. Over niet al te lange tijd zal er uitsluitend nog 
geïncasseerd worden via automatische incasso. Bent u 
daar ook al klaar voor? 

Wilt u ook via automatische incasso betalen, dan kunt u 
onderstaande bijlage uitknippen, invullen en opsturen. 
Een postzegel is niet nodig. De eerstvolgende contribu-
tie wordt dan automatisch afgeschreven. 

U kunt natuurlijk ook een machtigingsformulier down-
loaden op onze website.

EFFICIËNT EN MAKKELIJK: 
AUTOMATISCHE INCASSO

Machtiging automatische afschrijving contributie

Relatienummer: 

Naam: 

Geboortedatum: 

Adres: 

Postcode en woonplaats: 

Telefoonnummer: 

E-mail: 

Iban-bankrekeningnr.: 

Ondergetekende verleent aan de Uitvaartvereniging Zuid-Oost Drenthe te Coevorden tot wederopzegging 
volmacht om de jaarlijkse contributie te incasseren van bovenstaand rekeningnummer. Indien u het niet eens 
bent met de afschrijving, heeft u acht weken om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken.

Datum:   Handtekening: 

Algemene Verordening 
Gegevensbescherming

Onze vereniging heeft voor wat betreft de nieuwe 
privacywet (AVG) – die is ingegaan op 25 mei 
2018 –  maatregelen genomen. Er is een protocol 
opgesteld dat voldoet aan de voorwaarden die ge-
steld worden aan de AVG. Bij ons staat de privacy 
van onze leden en hun gegevens voorop en dat is 
niet gewijzigd door de nieuwe wet. U als lid kunt 
erop vertrouwen dat uw persoonlijke gegevens 
en andere data bij ons veilig zijn en goed worden 
beheerd en beschermd.



Looweg 13b, 7741 EG Coevorden
T: 0524 - 22 15 13
E: info@uvzod.nl
www.uvzod.nl

CONTRIBUTIEOVERZICHT

Anders dan u van ons gewend bent, staan op de 
achterzijde van deze nieuwsbrief niet de contri-
butieoverzichten voor komend jaar. Deze over-
zichten worden altijd vastgesteld in de jaarlijkse 
algemene ledenvergadering (ALV). De ALV wordt 
dit jaar gehouden op maandag 26 november. 
Het contributieoverzicht zal vermeld worden op 
de nota die u begin 2019 van ons ontvangt. 

uitnodiging
125-jarig jubileum

2018 is een bijzonder jaar voor ons. 
Uitvaartvereniging Zuid-Oost Drenthe bestaat 125 jaar!
Dit gaan we natuurlijk vieren.
Daarom nodigen wij u uit voor een receptie 
op vrijdag 30 november a.s.

Het programma is als volgt:
19.30 - 20.00 uur  Inloop met koffie
20.00 – 20.30 uur  Officiële opening 
20.30 – 22.00 uur  Informeel samenzijn 
   met een hapje en een drankje

Adres:
Zalencentrum d’Aol Meul
Van Goghstraat 27 A
7844 NR  Veenoord

uitnodiging algemene
ledenvergadering

Wij nodigen u van harte uit voor de algemene 
ledenvergadering. Deze vindt plaats op maan-
dag 26 november 2018 in Zalencentrum d’Aol 
Meul in Veenoord. Aanvang 20.00 uur.

De complete agenda en de bijbehorende stukken 
kunnen na overleg ingezien worden bij de admi-
nistratie aan de Looweg 13b in Coevorden.


