Nieuwsbrief
van Uitvaartvereniging
Zuid-Oost Drenthe
Deze nieuwsbrief wordt door onze trouwe leden al herkend, zo ingeburgerd is onze nieuwe naam en de gebruikte huisstijl.
Het afgelopen jaar is er hard gewerkt om te onderzoeken of we ons als
een gezonde vereniging kunnen blijven handhaven in de huidige vorm.
Een uitvaartvereniging doet voor de toekomst nu eenmaal belangrijke
toezeggingen aan haar leden. Iedereen, jong en oud, wil verzekerd zijn
van een passende uitvaart. Leden moeten daarvan op aankunnen. Het
beleid van de vereniging moet er op gericht zijn, dat dit ook het geval is
en blijft. Samen met Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ te Coevorden, is

BELANGRIJKE
TELEFOONNUMMERS
Bij overlijden:

0800-0242526 of 0524-515899

onderzocht of dit met een eventuele samenwerking wellicht nog beter
kan. Beide besturen – en hun adviseurs – zijn positief over deze mogelijkheid. De plannen zijn intussen in een stadium om de mogelijkheden aan
de leden voor te leggen en toestemming te vragen het te concretiseren.
Zoals het er nu voor staat, zal de nieuwe samenwerking ‘Uitvaartvereni-

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

ging Zuid-Oost Drenthe’ blijven heten, omdat onze leden daar nu eenmaal
aan gewend zijn.
We stellen het op prijs wanneer u mee komt beslissen op 29 november a.s.

Overige zaken:

0524-221513
Dit nummer is van onze administratie.
Voor alle andere zaken en informatie kunt
u hier terecht:
Op onze website www.uitvaartver-zuidoostdrenthe.nl, vindt u uitgebreide informatie over onze zorgpakketten.
Indien uw gezinssituatie veranderd of u
gaat verhuizen, geef dit dan tijdig door
aan onze administratie. Dit kan ook via
onze website.

UW EIGEN UITVAART REGELEN KAN
NU OOK VOORAF
Ons wensenboekje geeft leden de gelegenheid om in een vroeg stadium de wensen vast te leggen voor de eigen uitvaart. Nabestaanden houden daar, zo mogelijk, rekening mee. Het is verstandig dit boekje zodanig op te bergen, dat het bij
overlijden direct bij de hand is.
Steeds vaker blijkt er de behoefte te zijn om de eigen uitvaart vooraf te regelen.
Voor onze leden is het mogelijk hiervoor een afspraak te maken met een uitvaartleider om alle zaken samen door te spreken en hierover afspraken te maken.
Samen de uitvaart vooraf bespreken is niet gemakkelijk, maar de zekerheid dat
alles volgens uw eigen wensen gebeurt, kan geruststellend zijn.
Het wensenboekje is voor leden gratis bij de administratie aan te vragen.

KOMENDE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Vooruitgang
Zoals al eerder is vermeld, zal de komende
algemene ledenvergadering van ‘Uitvaartvereniging Zuid-Oost Drenthe’ voornamelijk gaan over het volledige samengaan
met ‘De Laatste Eer’ uit Coevorden. Het
afgelopen jaar is het bestuur hiermee
intensief bezig geweest. Samengaan of
fuseren heeft slechts zin, wanneer daaruit
voordeel is te halen en de leden er
nauwelijks wat van merken.
Wel zijn het de leden die tijdens de
algemene ledenvergadering uiteindelijk
beslissen om deze weg al dan niet in te
gaan. Daarom leggen wij onze overwegingen, om deze stap te zetten, aan de leden
voor. Het is goed om te vermelden dat
beide besturen op constructieve wijze de
besprekingen startten en dat het tot nu
toe plezierig is verlopen. Uitgangspunt
om de besprekingen te starten kwam
voort uit de gedachte, dat we wat werkgebied dicht bij elkaar actief zijn. Verder
resulteert een samenvoeging voor beide
verenigingen in een nog sterkere organisatie.
In de besturen was onvoldoende kennis
aanwezig om alle details te onderzoeken

en te beoordelen. Daarom is aan twee
deskundigen advies gevraagd. Dit waren
de heren J. Voois AAG, als actuaris en drs.
Hans Lueks RA van De Jong & Laan
accountants belastingadviseurs, de
accountant van beide verenigingen. Een
actuaris kijkt naar de gevolgen van een
nieuwe samenwerking op zowel financieel gebied als de organisatie op de lange
termijn. Hun beider conclusies treft u
elders aan. De bestuurlijke conclusie was,
dat deze stap voor ‘Uitvaartvereniging
Zuid-Oost Drenthe’ en ‘De Laatste Eer’ uit
Coevorden vooruitgang betekent.
Het tijdpad dat nodig is om deze voorgestelde samenwerking volledig te realiseren ziet er als volgt uit:
Het jaar 2011 wordt als een voorbereidingsjaar beschouwd, waarin de besluitvorming plaatsvindt. In 2012 vindt de
integratie van beide verenigingen plaats
en in het 2013 is de vereniging in haar
nieuwe vorm gerealiseerd.

Wat gaat u er van merken?
Uitgangspunt was dat leden van beide
verenigingen er zo weinig mogelijk van de

Samenwerking verantwoord
De besturen van de ‘Uitvaartverenigingen Zuid-Oost Drenthe’ te Nieuw-Amsterdam en ‘De Laatste Eer’ te Coevorden hebben mij, als certificerend actuaris, van
begin af aan nauw bij de voorgenomen samenwerking betrokken. Het uitgangspunt was steeds het verkrijgen en behouden van een financieel gezonde
combinatie, ten gunste van de leden. De gesprekken verliepen telkens plezierig
en constructief. Naar mijn overtuiging leiden de voorgenomen uitgangspunten
tot een solvabele vereniging. De samenwerking biedt verder perspectief in de
bestuurlijke continuïteit en tot synergie in kosten. Daarnaast werkt bij een
groter ledental de wet van de grote aantallen beter dan in de huidige situatie.
De samenwerking zoals nu voorgelegd vind ik dan ook actuarieel verantwoord.
J. Voois AAG

veranderingen moeten merken. Er zal
geen merkbaar verschil zijn bij de verzorging van een uitvaart. De naam blijft ‘Uitvaartvereniging Zuid-Oost Drenthe’ met
als vestigingsplaats Coevorden. De uitvaartbegeleiding en faciliteiten zoals
rouwauto en rouwdrukwerk besteden
beide verenigingen al uit aan ‘Uitvaartverzorging en Grafkistenfabriek NieuwAmsterdam’ (UGNA) te Coevorden. Deze
samenwerking wordt gewoon voortgezet.
Al jarenlang zijn zij een gewaardeerd partner waarmee we graag samenwerken. In

Accountantsadvies
In 2010 spraken de besturen van
Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’
Coevorden en Coöperatieve ‘Uitvaartvereniging Zuid-Oost Drenthe’ de wens uit om samen te werken. Een door de besturen ingestelde projectgroep kwam tot de
voorlopige conclusie dat op basis
van de sterke en minder sterke
punten van beide verenigingen
een volledige samenwerking de
voorkeur genoot. Daarmee zou
invulling gegeven worden aan een
goed toekomstperspectief voor
beide verenigingen.
Deze voorlopige conclusie is door
de projectgroep neergelegd in een
notitie, welke is besproken met de
accountants van beide verenigingen. In deze gesprekken met de
accountants kwamen de voor- en
nadelen van samenwerking aan de
orde, alsmede de aandachtspunten
in een traject naar volledige
samenwerking.
Door de projectgroep is de inhoud
van deze gesprekken vervolgens
verwerkt in een advies aan beide
besturen.
Drs. Hans Lueks RA
De Jong & Laan accountants
belastingadviseurs

juni 2009 kreeg dit bedrijf haar certificering van de ‘Stichting Keurmerk Uitvaartzorg’. Doorlopend wordt de kwaliteit van
de dienstverlening bij een uitvaart door
de ‘Stichting Keurmerk’ kritisch gevolgd.
De algemene waardering van deze uitvaartzorg in 2010 kreeg het cijfer 8,6.
Een waardering die kan worden toegeschreven aan alle medewerkers die direct
betrokken zijn bij onze uitvaartzorg en
daar zijn we best trots op. Alle medewerkers verdienen daarvoor een compliment.
Door het beperken van de kosten op met
name de administratie en het beheer na
het samengaan, komt er financieel meer
ruimte, wat uiteindelijk ten goede komt
aan onze leden.
De huidige kantoorsituatie is bij de verenigingen niet ideaal, beide administrateurs
houden nu kantoor aan huis. Weliswaar is
dit momenteel voldoende, maar weinig
representatief. Beter is een eigen kantoorruimte die elke ochtend open kan zijn,
waardoor wij beter herkenbaar zijn. Aan
de Looweg 13B te Coevorden is hiervoor
een geschikte ruimte gevonden, welke als
kantoor wordt ingericht. Na de eenwording in 2013 zal dit kantoor ’s morgens van
9.00-12.00 uur toegankelijk zijn voor het
publiek.

NIEUW DAK VOOR
UITVAARTCENTRUM
NIEUW-AMSTERDAM
Naast de tijd die is geïnvesteerd in de
mogelijke samenwerking, vroegen
natuurlijk ook andere zaken aandacht. Zo
krijgt het uitvaartcentrum in NieuwAmsterdam dit najaar een forse
opknapbeurt. Het dak wordt geheel
vernieuwd. Door vochtafzetting in de
koelruimte is de dakconstructie daarboven
ernstig aangetast.
Tijdens deze werkzaamheden wordt ook
de koelruimte zodanig aangepast, dat
herhaling wordt voorkomen.

Uitnodiging
Algemene
ledenvergadering
De algemene ledenvergadering vindt
plaats op dinsdag 29 november 2011
in ’t ‘Aole Gemientehoes’ te
Schoonebeek, aanvang 20.00 uur.
Deze vergadering staat, naast de gebruikelijke jaarlijkse agendapunten, geheel in
het teken van de besluitvorming over ons
voorstel tot volledige samenwerking met
uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ te
Coevorden.
De complete agenda met de daarbij behorende stukken liggen ter inzage bij de
administratie:
Hoofdstraat 134, 7755 NN Dalerveen,
telefoon (0524) 22 15 13.

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

Kostenoverzicht 2012
Overzicht van de verzorgingspakketten voor het jaar 2012
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.
– Het verzorgen van de overledene.
– 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.
Voert een derde de uitvaartplechtigheid uit, dan wordt er, voor deze aangeboden diensten in natura, maximaal een vergoeding van €
1050,00 uitgekeerd, zowel bij een begrafenis als een crematie.

Contributieoverzicht 2012
Leden vanaf 18 jaar

Gezinsleden

Basispakket
Crematie Pluspakket
Begrafenis Pluspakket

€
€
€

70,00
110,00
207,00

Alleenstaande leden
€
€
€

35,00
55,00
103,50

Indien men lid wordt en men is ouder dan 35 jaar, dan is men een éénmalige instapcontributie verschuldigd.

Financiële vaste vergoedingen
Basispakket
Lijkkist
Rouwdrukwerk
Thuisopbaring van de overledene*
Vergoeding koffietafel
Vergoeding condoleanceruimte

€
€
€
€
€

280,00
165,00
280,00*
230,00
225,00

€ 280,00
€ 165,00
€ 280,00*
€ 230,00
€ 225,00

* Alleen indien hiervan gebruik wordt gemaakt.
Crematie Pluspakket
Naast de zorg in natura en de financiële vergoedingen vanuit het Basispakket vindt er een algemene vergoeding
plaats van
€ 1.150,00
€ 1.150,00
Begrafenis Pluspakket
Naast de zorg in natura en de financiële vergoedingen vanuit het Basispakket vindt er een algemene vergoeding
plaats van
€ 4.000,00
€ 4.000,00
De financiële vergoedingen zijn nooit hoger dan de werkelijke kosten van de uitvaart.
Tijdens de algemene ledenvergadering van 29 november a.s. moeten bovenstaande tarieven nog worden
goedgekeurd.
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.
www.uitvaartver-zuidoostdrenthe.nl – e-mail info@uitvaartver-zuidoostdrenthe.nl – telefoon 0524-22 15 13

