Nieuwsbrief
van Uitvaartvereniging
Zuid-Oost Drenthe
Voor de leden van de voormalige ‘Uitvaartvereniging Zuid-Oost
Drenthe’ is het al bijna een traditie dat zij, zo tegen de tijd van de
jaarvergadering, een Nieuwsbrief ontvangen. Voor de leden van de
voormalige vereniging ‘De Laatste Eer’ is het nieuw. Al enige tijd is er
echter geen onderscheid meer tussen de leden van deze twee
fusiepartners. Alle fusiezaken zijn achter de rug. Ook onze database is
bij de tijd, vandaar dat alle leden deze Nieuwsbrief nu thuis via Post.nl
ontvangen.

BELANGRIJKE
TELEFOONNUMMERS
Bij overlijden:
0800-0242526
of 0524-515899
Beide nummers zijn dag en nacht
bereikbaar en verbinden u direct met
de uitvaartzorg.

Op de jaarvergadering van maandag 25 november a.s. heten we alle
leden van harte welkom. Tijdens deze vergadering wordt verslag
gedaan over het afgelopen jaar. Eventuele nieuwe plannen worden
bekend gemaakt en is er de kans om invloed uit te oefenen op het
gevoerde beleid. Laat deze mogelijkheid niet aan u voorbijgaan. Het
bestuur luistert met belangstelling naar suggesties, kritiek en ideeën.
Door de jaren heen is gebleken, dat onze vereniging zorgvuldig met
uitvaarten omgaat en dat willen we graag zo houden en zo mogelijk

Overige zaken:

verbeteren. Het waarderingscijfer vanuit de Stichting Keurmerk, waar

0524-221513

onze uitvaarten aan worden getoetst, bevestigt dit ook.

Tijdens werkdagen is het kantoor aan de
Looweg 13b te Coevorden geopend van
9.00 tot 12.00 uur.
Meer informatie kunt u vinden op:
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.

Kortom, wij stellen uw aanwezigheid op 25 november a.s. zeer op prijs.

Andere beheerder
uitvaartcentrum
Nieuw-Amsterdam
Een uitvaart
dient altijd onze
instemming te
hebben!

Mevrouw Klaaske de Veen-Raadsveld nam
per 1 juli jl. afscheid als beheerder van het
uitvaartcentrum te Nieuw-Amsterdam.
Klaaske was ruim zestien jaar aan onze
uitvaartvereniging verbonden en wil nu
samen met haar man Johan wat meer tijd
voor zichzelf.
In de eerste zes jaar hield Klaaske (links
op de foto) zich bezig met de zorg aan
overledenen. Daarna werd ze beheerder
van het uitvaartcentrum te NieuwAmsterdam. Dit werk heeft ze altijd met
grote zorg en toewijding gedaan. Ze

beschouwde het uitvaartcentrum als van
haarzelf. Naast de zorg voor de overledenen was Klaaske ook gastvrouw voor de
families tijdens hun rouwbezoek aan hun
dierbaren.
Tijdens een gezellige receptie hebben we
afscheid genomen van Klaaske en konden
we kennis maken met haar opvolgster
mevrouw Nicole Kollmer-Menke (rechts op
de foto). Nicole heeft al een korte tijd
samen met Klaaske kennis kunnen maken
met het werk als beheerder. Vanaf 1 juli is
ze met veel enthousiasme aan haar nieuwe taak begonnen.

Een crematorium in Coevorden
juichen wij toe
Uitvaartverzorgingsbedrijf ‘NieuwAmsterdam’ B.V. te Coevorden onderzoekt
de mogelijkheid om een crematorium in
Coevorden te bouwen.
Als ‘Uitvaartvereniging Zuid-Oost Drenthe’
werken we al vele jaren nauw samen met

dit uitvaartverzorgingsbedrijf. Wanneer de
resultaten van het onderzoek positief zijn
en gaan resulteren in de bouw van een
crematorium in Coevorden, dan zal dit bijdragen tot een betere dienstverlening
voor onze leden.

Onze taak als uitvaartvereniging is het
verzorgen van een kwalitatief goede uitvaart voor onze leden. Om dit te kunnen
realiseren, gebeurt de uitvoering van een
uitvaart in eigen beheer. Daarom is het
belangrijk dat wij de melding van overlijden zo snel mogelijk ontvangen. Mocht de
afstand van de plaats van uitvoering van
de uitvaart onverhoopt te ver zijn, dan
zorgt onze uitvaartleider voor een juiste
oplossing. Hij benadert dan een collega
uitvaartvereniging, die de uitvaart dan
namens ons gaat uitvoeren. Dit gebeurt
uiteraard in volledige samenspraak met
de familie.
Indien de overlijdensmelding niet direct
bij ons wordt gemeld, bestaat de kans dat
de uitvaart door derden wordt uitgevoerd
zonder onze toestemming. Dat betekent
onder andere dat er geen gebruik
gemaakt wordt van de eigen uitvaartzorg
in natura.
Kosten in natura zijn voor rekening van de
vereniging en worden niet aan de leden
doorberekend. Wanneer zonder toestemming de uitvaartzorg toch door derden
wordt uitgevoerd, komen deze wel voor
rekening van de leden. Door uw uitvaartvereniging als eerste op de hoogte te stellen, worden vergissingen voorkomen en
krijgt u waarop u recht heeft.

Nieuwe website

Uitnodiging

‘Uitvaartvereniging Zuid-Oost Drenthe’
gaat met haar tijd mee. Een website was
er al, maar het kon beter. Fontijn B.V. uit
Smilde kreeg opdracht om deze vernieuwing te ontwikkelen. Het bedrijf heeft de
nodige ervaring met uitvaartverenigingen
en zijn specialist in internetmarketing.

De algemene
ledenvergadering vindt
plaats op maandag
25 november 2013
in ’t ‘Aole Gemientehoes’
te Schoonebeek,
aanvang 20.00 uur.

Een goede vindbaarheid van onze website
op het drukke internet is onontbeerlijk.
Technisch is de nieuwe website daarvoor
ingericht en de teksten afgestemd om
door zoekmachines optimaal gevonden te
worden.
Meer dan in het verleden is de website
toegerust om bestaande leden informatie
te verschaffen die zij nodig hebben. Daarnaast zijn er pagina’s toegevoegd waarmee ook potentiële leden sneller bij ons
op de site terechtkomen. Naast de nodige
informatie kan onze website ook prima
worden gebruikt om wijzigingen van uw
adres of gezinssamenstelling digitaal door
te geven.
Wilt u zich inschrijven als lid, dan kan dit
natuurlijk ook via onze website.

De complete agenda met de daarbij
behorende stukken liggen ter inzage bij
de administratie:
Looweg 13b, 7741 EG Coevorden,
telefoon (0524) 22 15 13.

Uitvaartvereniging
Zuid-Oost Drenthe
p.a. Looweg 13b, 7741 EG Coevorden
telefoon 0524-22 15 13
email info@uitvaartver-zuidoostdrenthe.nl
www.uitvaartver-zuidoostdrenthe.nl

Kostenoverzicht 2014
Contributieoverzicht 2014
Leden vanaf 18 jaar
Basispakket
Crematie Pluspakket
Begrafenis Pluspakket

€
€
€

37,00
55,00
108,50

N.b. Indien men lid wordt en men is ouder dan 35 jaar, dan is er een éénmalig instaptarief verschuldigd, welke afhankelijk is van de
leeftijd. Voor kinderen tot 18 jaar is geen contributie verschuldigd.

Overzicht van de verzorgingspakketten voor het jaar 2014
Het verzorgingspakket bestaat uit 2 delen:
a. Aangeboden diensten bij een overlijden (de kosten hiervan komen voor rekening van de vereniging en gelden voor alle
tariefgroepen)
b. Financiële vaste vergoedingen

Ad. a. Aangeboden diensten bij een overlijden, welke voor alle tariefgroepen van toepassing zijn
– Begeleiding van de uitvaartplechtigheid door de uitvaartleider
– Het verzorgen van de overledene (indien de overledene door een medische instelling wordt verzorgd,
wordt hiervoor € 100,- vergoed )
– Beschikbaarstelling van de rouwauto
– Overbrengen van de overledene naar de kerk of gebouw met aansluitend de begrafenisrit/crematierit
– Op de dag van de begrafenis: 2 bedienden voor de koffietafel
– Gratis opbaring bij gebruik van het uitvaartcentrum te Nieuw-Amsterdam, Coevorden of Weiteveen
(Worden de aangeboden diensten door derden verricht, mits vooraf hiervoor toestemming wordt verleend, dan wordt
hiervoor een vast bedrag van € 1050,- vergoed.)

Ad. b. Financiële vaste vergoedingen
Basispakket
Kosten van de lijkkist
Gebruik koffiekamer
Drukwerkkosten
Opbaarkosten
Vergoeding koffietafel
Algemene vergoeding

€
€
€
€
€
€

280,00
225,00
165,00
280,00*
230,00
0,00

Crematie-Plus

Begrafenis-Plus

€ 280,00
€
225,00
€
165,00
€ 280,00*
€ 230,00
€ 1.200,00**

€ 280,00
€
225,00
€
165,00
€ 280,00*
€ 230,00
€ 4.200,00**

* Bij thuisopbaring of gebruik van een uitvaartcentrum bij derden
** Deze vergoeding kan nimmer hoger zijn dan de daadwerkelijke kosten
Tijdens de algemene ledenvergadering van 25 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

