Nieuwsbrief
van Uitvaartvereniging
Zuid-Oost Drenthe
Uitvaartvereniging
‘De Laatste Eer’ te Sleen is
per 1 januari 2015
toegetreden tot Uitvaartvereniging ‘Zuid-Oost Drenthe’
BELANGRIJKE
TELEFOONNUMMERS

In de Algemene Ledenvergadering van 25 november 2014 heeft de
uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ te Sleen besloten om volledig

Bij overlijden:
0800-0242526
of 0524-515899

samen te gaan met Uitvaartvereniging ‘Zuid-Oost Drenthe’ te
Coevorden. Voor de leden van de voormalige uitvaartvereniging ‘De
Laatste Eer’ te Sleen betekent dit dat hun verzorgingspakket duidelijk
is uitgebreid. Ook de contributie is verhoogd naar € 37,- per jaar, voor

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

alle leden die 18 jaar of ouder zijn. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid,
indien ze vermeld staan bij één van ouders of verzorgers. Het
samengaan betekent ook dat de continuïteit van de gehele vereniging

Overige zaken:

0524-221513
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

voor de toekomst verder is verbeterd en dat nieuwe ontwikkelingen
beter zijn in te passen. Uitvaartvereniging ‘Zuid-Oost Drenthe’
kenmerkt zich als een plaatselijke uitvaartvereniging zonder
winstoogmerk en houdt zoveel mogelijk rekening met de wensen van
haar leden. De plaatselijke betrokkenheid speelt hierin een hele
belangrijke rol. De contributie kan beperkt blijven doordat er geen

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

commerciële belangen worden nagestreefd en de uitvaartzorg zoveel
mogelijk in eigen beheer wordt uitgevoerd.
Uitvaartvereniging ‘Zuid-Oost Drenthe’ heeft als doelstelling om
zonder winstoogmerk uitvaarten voor haar leden te verzorgen. De
leden betalen hiervoor jaarlijks contributie, welke afhankelijk is van
het verzorgingspakket dat wordt gekozen (zie hiervoor de achterzijde
van deze nieuwsbrief).
Vervolg op de volgende pagina.

Vervolg van pagina 1
De uitvoering van de uitvaartzorg vindt zoveel mogelijk plaats in eigen
beheer. De kosten van deze natura uitvaartzorg zijn voor rekening van de
vereniging en worden niet aan de leden doorberekend. Daarnaast komt zij

Het vernieuwde
werkgebied van
de vereniging

voor bepaalde kosten haar leden financieel tegemoet. In tegenstelling tot
een uitvaartverzekeraar wordt er geen som geld vergoed.
Bij overlijden is het voor de leden belangrijk dat men de overlijdensmelding
direct meldt bij onze uitvaartzorg (dag en nacht bereikbaar). Maakt men
geen gebruik van de door onze uitvaartvereniging aangeboden diensten,
dan komen de kosten hiervan voor eigen rekening indien men de uitvaart
door derden laat uitvoeren. Dit geldt ook voor leden die in de loop der jaren
naar elders zijn verhuisd. Mocht de uitvaartzorg in dat geval voor ons te ver
weg zijn, dan regelt onze uitvaartleider, in volledige samenspraak met de
familie, dat een collega vereniging namens onze uitvaartvereniging de
uitvaart dan uitvoert. In dat geval is er sprake van onze instemming die
vooraf wordt gegeven en dan worden de kosten van de uitvaartzorg tot een
bedrag van maximaal € 1.050, - door onze vereniging vergoedt. Zonder onze

Vanaf 1 januari 2015 bestaat het werkgebied van de vereniging uit de volgende
plaatsen;
• Coevorden
• Nieuw-Amsterdam
• Veenoord
• Zandpol
• Weiteveen
• Nieuw-Schoonebeek
• Schoonebeek
• Steenwijksmoer
• Sleen
• Holsloot
• Erm
• Diphoorn
• Noord-Sleen
• ‘t Haantje

toestemming, die vooraf wordt gegeven, vindt deze vergoeding niet plaats.
Nieuwe leden dienen bij aanvang van het
lidmaatschap te wonen in het werkgebied
van de vereniging. Indien men tijdens het
lidmaatschap verhuist, dan kan men
gewoon lid blijven.
Het verzorgingsgebied waar we de uitvaartzorg voor onze leden uitvoeren ligt
ongeveer tussen de lijn Groningen/Leeuwarden en Zwolle/Enschede. Bij de overlijdensmelding zal de uitvaartleider dit in
samenspraak met de familie afstemmen.
Waardoor het verzorgingsgebied anders
kan zijn. Per situatie kan dit verschillend
zijn.
Extra informatie
Voor eventuele vragen en/of opmerkingen
is ons kantoor te Coevorden elke werkdag
van 9.00 tot 12.00 uur bereikbaar. Onze
medewerksters Linda Assen en Annette
Kluitenberg informeren u graag. Op onze
website vindt u ook uitgebreide informatie.

Opknapbeurt voor
uitvaartcentra
Onze uitvaartzorg vraagt ook om goede faciliteiten en daarom dienen onze uitvaartcentra te voldoen aan de hedendaagse eisen. Klimaatbeheersing, muziekweergave,
dia- of videoprojectie en comfort worden technisch niet alleen steeds verbeterd,
maar maken een onderdeel uit van een huisvesting met goede faciliteiten. Het uitvaartcentrum in Sleen zal de komende tijd hierop worden aangepast. Ook vraagt
het uitvaartcentrum te Nieuw-Amsterdam niet alleen een stevige onderhoudsbeurt,
doch ook een interne verbetering. Uiteraard worden deze werkzaamheden dusdanig
gepland, dat uitvaarten daar geen last van hebben. We blijven werken aan onze 4
uitvaartcentra die goede faciliteiten moeten blijven bieden en een onderdeel vormen van onze dienstverlening.

Verdriet verbindt mensen
met elkaar
Sleen heeft een grote begraafplaats, zie ik
bij aankomst voor mijn afspraak met Jannie Wiers (58). Aan twee kanten zie ik zerken staan, met daar middenin een
gebouw, de aula. Binnen zie ik voldoende
ruimte. We komen bijna gelijk aan. Jannie
is de beheerster van het uitvaartcentrum
in Sleen, haar gulle lach is er al direct.
Maar even later praten we met een kopje
thee erbij over ernstige zaken. Net als met
haar lach, komen de woorden ook makkelijk uit haar mond, ik doe er het zwijgen
toe.
Jannie Wiers is in 1956 in Nieuwleusen
geboren. Samen met haar man Anno
Wiers woont ze nu op hun melkveebedrijf
in Noord-Sleen. Daar wordt ze ook bij heel

wat klusjes ingeschakeld. Van haar drie
kinderen, een zoon van 34, een dochter
van 32 en nog een zoon van 23, is de jongste de opvolger in het bedrijf. Het aantal
koeien is nog overzichtelijk op dit moderne melkveehoudersbedrijf.
Oorspronkelijk was Anno timmerman,
maar toen het weer eens slecht ging in de
bouw, was er de keus om door te gaan in
het bedrijf van zijn vader. Wat hij daarover
moest weten, had hij van huis uit meegekregen.
Oorspronkelijk zat Jannie in de gezinsverzorging. Zorgen en met mensen bezig zijn,
zat er bij haar wel in. Op een gegeven
moment werd haar gevraagd om in het
uitvaartcentrum te helpen bij een koffieta-

fel. In 2006 werd zij de beheerster van het
uitvaartcentrum, met alle werkzaamheden
die daar bij horen. Naast het beheer van
het uitvaartcentrum verzorgt ze ook het
afleggen en opbaren van overledenen.
Daar moest zij de eerste keer wel aan
wennen. In samenwerking met de uitvaartleider draagt zij ook haar steentje bij
in de uitvaartzorg en probeert daarbij de
wensen van de nabestaanden zoveel
mogelijk te realiseren.
Dat ze nu een andere werkgever heeft
gekregen, maakt geen verschil. De uitvaartvereniging ‘Zuid-Oost Drenthe’ werkt
op dezelfde wijze als ‘De Laatste Eer’ Sleen.
Binnenkort zal het centrum aangepakt
worden. Wat er allemaal precies gaat
gebeuren, wordt nog bekeken. Jannie
heeft eventueel wel een aantal suggesties
voor het bestuur. Maar dat zijn slechts bijzaken, vertelt ze. De ervaringen die ze op
doet met de mensen die hier komen, vindt
ze mooi. Mensen die hier komen, hebben
allemaal hun eigen verhaal. Niet altijd
direct, maar van velen krijg ik het verhaal
wel in de vijf, zes dagen dat de overledene
hier opgebaard ligt. Gelukkig krijg ik veel
positieve reacties, misschien omdat ik
nogal makkelijk ben. Want wanneer
iemand eens op een voor hem of haar
beter geschikt moment wil langs komen,
is er in overleg veel mogelijk. De nabestaanden hebben het al moeilijk genoeg.
Op die manier ontstaat er een goede band
tussen de nabestaanden en mij. Ik zal
graag nog een aantal jaren mijn best doen
om het iedereen zoveel mogelijk naar de
zin te maken.

Kostenoverzicht 2015
Contributieoverzicht 2015
Leden vanaf 18 jaar
Basispakket
Crematie Pluspakket
Begrafenis Pluspakket

€
€
€

37,00
58,00
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, doch zij dienen wel bij ons geregistreerd te staan.

Overzicht van de verzorgingspakketten voor het jaar 2015
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
verzorgingspakketten)
b. Financiële vaste vergoedingen (deze komen altijd naast de aangeboden diensten genoemd onder a.)

Ad. a. Aangeboden diensten bij een overlijden, welke voor alle verzorgingspakketten 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 maximaal € 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, Weiteveen of Sleen
– Beschikbaarstelling van de nodige dragers
– Het condoleanceregister van Uitvaartvereniging Zuid-Oost Drenthe
(Worden de aangeboden diensten door derden verricht, mits vooraf hiervoor toestemming wordt verleend, dan wordt
hiervoor een vast bedrag van € 1.050,- vergoed, aangevuld met de financiële vaste vergoedingen.)

Ad. b. Financiële vaste vergoedingen (plus de aangeboden diensten genoemd onder a.)
Basispakket
Kosten van de lijkkist
Gebruik condoleanceruimte
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
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

