
Afgelopen jaar hebben wij onze naam ‘Coöperatieve Uitvaartvereniging De

Laatste Eer’ veranderd. Wij waren van mening dat de naam niet meer passend

was. De dienstverlening en de samenstelling van onze zorgpakketten stellen

wij steeds bij, zodat ze passend zijn in de tijd waarin wij nu leven.  

‘Uitvaartvereniging Zuid-Oost Drenthe’ vonden wij hierin beter passen. Want

de professionaliteit en ook het werkgebied die hierin tot uiting komen, zijn

voor iedereen direct duidelijk. Uitvaartvereniging Zuid-Oost-Drenthe weet

hoe al die verschillende wensen, die zij te horen krijgt, respectvol moeten

worden uitgevoerd.

Ja, het was even wennen, maar nu een jaar later klinkt het niemand meer

vreemd in de oren.

Meten is weten

Er gaan soms de wildste verhalen rond over de hoge kosten van een uitvaart. Op
onze website: www.uitvaartver-zuidoostdrenthe.nl. is te zien, dat dit schromelijk
overdreven kan zijn. Het best is om dit zelf eens te toetsen. Het gezegde ‘meten is
weten’ is er niet voor niets. Kijk zelf op de hiervoor genoemde website, daar tonen
we wat een uitvaart ongeveer kost zoals wij die voor onze leden uitvoeren. Dat kan
zijn in de vorm van een begrafenis of van een crematie. Hierin kunt u ook duidelijk
zien wat een Pluspakket toevoegt aan het zorgpakket. U kunt nu zelf vaststellen dat
de werkelijkheid niet zo is als vaak wordt voorgespiegeld. 
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Dicht bij huis, 
dat voelt goed
Allemaal krijgen we er een keer mee te maken: onze eigen uitvaart. Vroeger werd
hierover niet gepraat, maar dat wordt gelukkig anders. Iedereen gaat op eigen
manier met de dood om en maakt dit  steeds vaker vooraf kenbaar. ‘Wensen bij
overlijden’, een boekje dat daar een prima hulpmiddel bij kan zijn en via onze websi-
te kan worden aangevraagd.  
Uitvaartvereniging Zuid-Oost Drenthe verzorgt voor haar leden al jaren (sinds 1892)
begrafenissen en crematies in Zuidoost Drenthe. Bent u nog geen lid? Misschien
wordt het dan nu eens tijd om dit te overwegen. Een overzicht van de contributie
met het daarbij horende verzorgingspakket vindt u verderop in deze nieuwsbrief. 

Streekgebonden
De medewerkers van Uitvaartvereniging Zuid-Oost Drenthe komen uit het werkge-
bied en zij kennen de streek goed. Onder leiding van de uitvaartleider zorgen ze
ervoor dat alles bij een overlijden verloopt zoals dit wordt gewenst. Onze medewer-
kers zijn zich bewust dat geuite wensen respectvol moeten worden uitgevoerd.
Zoals vroeger gaat het niet meer. Toen was er vooral eenvormigheid en verzorgde de
begrafenisondernemer de plechtigheid op zijn eigen gebruikelijke manier. Dat kan
nu niet meer. De huidige mogelijkheden in de begrafenisbranche vragen om profes-
sionalisering. Uitvaartvereniging Zuid-Oost Drenthe staat daar voor.

Bent u 35 jaar of jonger?
Het beste is om zo jong mogelijk lid te worden van Uitvaartvereniging Zuid-Oost
Drenthe.
Wordt u na uw 35e jaar lid dan is er een éénmalige instapcontributie verschuldigd,
welke afhankelijk is van uw leeftijd. Daarom zijn de Pluspakketten vooral voor jon-
geren extra aantrekkelijk. 
De door verzekeraars en hun assurantietussenpersonen geadviseerde aanvullende
verzekeringen zijn bij deze Pluspakketten geheel overbodig. Omdat wij als plaatselij-
ke uitvaartvereniging geen winstoogmerk hebben, zijn wij in staat de kosten voor
onze leden zo laag mogelijk te houden.  

Samenwerking
‘Uitvaartvereniging Zuid-Oost Drenthe’ is
één van de grootste uitvaartverenigingen
van Drenthe en heeft al jarenlang een
professionele samenwerking met ‘Uit-
vaartverzorging en Grafkistenfabriek
Nieuw-Amsterdam’ (UGNA) te Coevorden.
Een samenwerking waarbij de partijen
elkaar prima aanvullen. 

In juni 2009 kreeg UGNA haar certifice-
ring van de ‘Stichting Keurmerk Uitvaart-
zorg’. Deze certificering wordt slechts
toegekend, wanneer aan de hoge eisen
van deze stichting wordt voldaan. 



Agenda algemene ledenvergadering 
op maandag 9 november 2009 in 
Café Restaurant De Zwarte Racker te
Nieuw-Schoonebeek
Aanvang 20.00 uur

1. Opening door de voorzitter
2. Notulen v.d. vergadering d.d. 10 november 2008
3. Mededelingen
4. Financiële zaken 

a. Financieel jaarverslag van 2008
b. Voorstel tot toevoeging van het resultaat aan de algemene

reserve
c. Behandeling van de begroting 2010

5. Vaststelling van het verzorgingspakket 2010
6. Vaststelling van de contributie voor het jaar 2010
7. Voorstel tot het houden van de algemene ledenvergadering 

na 1 juli 2010

8. Bestuursverkiezing

a. Aftredend is de heer G. Schuiling (voorzitter)
De heer Schuiling heeft zich opnieuw herkiesbaar gesteld en 
wordt door het bestuur als zodanig voorgedragen

9. Rondvraag
10. Sluiting

Coöp. Uitvaartvereniging 
Zuid-Oost Drenthe u.a.
p.a. Hoofdstraat 134
7755 NN Dalerveen 
telefoon 0524-22 15 13
email info@uitvaartver-zuidoostdrenthe.nl
www.uitvaartver-zuidoostdrenthe.nl 

Algemene 
ledenvergadering Uitvaartcentra

In de komende periode worden er weer enkele investerin-
gen gedaan om onze beide uitvaartcentra te verbeteren.
Dit gaat o.a. om het volgende:

1. Van beide uitvaartcentra wordt de geluidsinstallatie
geheel herzien, zodat de mogelijkheden hiervan weer
helemaal bij de tijd zijn. Opnamen maken van uit-
vaartdiensten was al mogelijk, doch slechts alleen op
geluidsbandjes. Nu wordt het ook mogelijk op meer
moderne geluidsdragers. Er wordt nog onderzocht of
mobiele opnamen mogelijk zijn, waardoor opnamen
direct bij het graf ook mogelijk worden.

2. In beide uitvaartcentra wordt ringleiding aangelegd,
zodat mensen met gehoorbeperkingen de diensten
beter kunnen volgen.



Kostenoverzicht 2010
Overzicht van de verzorgingspakketten voor het jaar 2010

Het verzorgingspakket bestaat uit 2 delen:
a. Aangeboden diensten in natura, waarvan de kosten geheel voor rekening komen van de vereniging en van toepassing zijn op alle 
tariefgroepen.

b. Financiële vaste vergoedingen, welke per tariefgroep zijn vastgesteld.

Aangeboden diensten in natura

– Begeleiding van de uitvaartplechtigheid door de uitvaartleider, bij zowel een begrafenis alsook een crematie. 
– Het verzorgen van de overledene (indien de verzorging van de overledene door een medische instelling wordt uitgevoerd, wordt 
hiervoor € 65,00 vergoed).

– Beschikbaarstelling van de rouwauto.
– Beschikbaarstelling van de nodige dragers.
– Overbrengen van de overledene naar de kerk of gebouw, met aansluitend de begrafenis- of crematierit.
– Op de dag van de begrafenis: 2 bedienden voor de koffietafel.
– Gratis opbaring bij gebruik van het uitvaartcentrum te Nieuw-Amsterdam of Weiteveen.

Financiële vaste vergoedingen Basispakket Crematie Pluspakket Begrafenis Pluspakket

Kosten van de lijkkist € 142,50 € 142,50 € 142,50
Grafkosten € 225,00 € 225,00 € 225,00
Drukwerkkosten € 162,25 € 162,25 € 162,25
Opbaarkosten* € 246,50* € 246,50* € 246,50*
Kosten voor de koffietafel € 162,25 € 162,25 € 162,25
Algemene vergoeding n.v.t. € 1.090,00** € 3.820,00**

* Alleen bij thuisopbaring of gebruik van een uitvaartcentrum bij derden
** Het Crematie Pluspakket en het Begrafenis Pluspakket komen incl. de financiële vergoedingen vrij goed overeen met de werkelijke 
kosten van een  uitvaart. De vergoedingen zijn nooit meer dan de werkelijke kosten. 
Leden tot en met 35 jaar, die over willen stappen naar een Pluspakket zijn geen extra kosten verschuldigd. 

Contributieoverzicht 2010 Gezinsleden Alleenstaande leden

Basispakket € 60,00 € 30,00
Crematie Pluspakket € 100,00 € 50,00
Begrafenis Pluspakket € 197,00 € 98,50

N.b. Indien men lid wordt en men is ouder dan 35 jaar, dan is er een éénmalige instapcontributie verschuldigd, welke afhankelijk is 
van de leeftijd. De administratie kan u hierover informeren

Wij verzoeken u om adreswijzigingen of wijzigingen in de gezinssamenstelling (o.a. geboortes) aan ons door te geven. Dit kunt u doen
via onze website, e-mail of telefonisch.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 9 november a.s. moeten bovenstaande tarieven nog worden goedgekeurd.

www.uitvaartver-zuidoostdrenthe.nl   
e-mail info@uitvaartver-zuidoostdrenthe.nl 
telefoon 0524-22 15 13


