Nieuwsbrief 2021
Algemene ledenvergadering
In verband met de voortdurende Corona pandemie is besloten de 102e Algemene Ledenvergadering van
Uitvaartvereniging Hulp in Nood niet in het voorjaar te houden maar uit te stellen tot het najaar. De
vergadering zal op woensdag 22 september 2021 gehouden worden in Rouwcentrum Raadhof. U bent
uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen.
In de vergadering wordt het financieel verslag van 2020 en de begroting voor 2021 besproken.
De stukken en de volledige agenda vindt u op onze website onder “Laatste nieuws”. U kunt deze stukken
tevens aanvragen bij het secretariaat.
Contributie en Pakketwaarde 2021
Op de 101e algemene ledenvergadering van 2020 is bepaald dat de jaarcontributie niet verhoogd zal
worden. De contributie is voor begrafenisleden €. 56,-- en voor crematieleden €. 85,-De pakketwaarde is per 1 maart 2021 verhoogd naar € 1.975,- voor begrafenisleden en € 2.575,- voor
crematieleden.
Regelmatig krijgen we de vraag van begrafenisleden of zij ook kunnen kiezen voor een crematie. Het
maakt in alle gevallen niet uit hoe u uw uitvaart wil organiseren. De vergoeding gaat volgens de pakket
waarde waarvoor u lid bent.
Rouwcentrum Raadhof
In Rouwcentrum Raadhof zijn weer de nodige aanpassingen gedaan. In februari 2020 werd de
geluidsinstallatie compleet vervangen. Deze is nu vanuit de zaal te bedienen. Ook kan er gebruik worden
gemaakt van een beamer voor bijvoorbeeld een fotoreportage.
Om op hoge energiekosten te besparen zijn er in april 2020 28 zonnepanelen op het dak van
Rouwcentrum Raadhof geplaatst. We proberen hierdoor wat meer energieneutraal te worden.
De familiekamer is ingericht als ruimte waarin u kunt worden ontvangen voor rouwbezoek in kleine
kring. Deze ruimte is intiemer en huiselijker dan de aula. In verband met de coronaregels zal in de meeste
gevallen gekozen worden voor rouwbezoek in de aula.

Website
De website www.uitvaarthulpinnood.nl wordt regelmatig aangepast. Er zijn nieuwe foto’s geplaatst
waarop de vernieuwde Aula te zien is. Verder kunt u hier alle informatie vinden over onze vereniging.
Onder “Laatste nieuws” staan actuele onderwerpen zoals de vastgestelde contributie, de pakketwaarde,
de agenda van de Algemene Ledenvergadering, de in 2020 op de ledenvergadering goedgekeurde
statuten 2020 en het huishoudelijk regelement 2020.
Onder ‘Privacy AVG’ kunt u lezen hoe wij met uw gegevens omgaan.
Verhuizen
Gaat u, gaan uw kinderen of ouders verhuizen? Vergeet dan niet uw nieuwe adres door te geven aan
ons secretariaat. Dit kan per e-mail (info@uitvaarthulpinnood.nl) of telefonisch (06-41758282).
Staat u ingeschreven op het adres van uw ouders en gaat u zelfstandig wonen, samenwonen of trouwen?
Geef ook deze wijziging zo snel mogelijk aan ons door. U ontvangt dan een eigen bewijs van inschrijving.
Een eventuele partner kan natuurlijk ook lid worden. Is uw partner jonger dan 30, dan is er bij de
inschrijving geen intredebedrag verschuldigd. Is de leeftijd boven de 30 jaar dan kunt u bij het
secretariaat informeren over de hoogte van dit inkoopbedrag.
Bij gezinsuitbreiding kan een kind direct worden ingeschreven als lid van de vereniging. Voor kinderen
tot 16 jaar hoeft geen contributie betaald te worden. De voorwaarden zijn omschreven in het
huishoudelijk reglement.
Automatische incasso
Het is mogelijk om de contributie via een automatische incasso te laten innen. Wilt u een automatische
incasso regelen of heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met het secretariaat via 06-41758282
of info@uitvaarthulpinnood.nl.
Opzeggen van het lidmaatschap
Indien u besluit om het lidmaatschap van onze vereniging op te zeggen, moet uw opzegging vóór 1
december door het secretariaat van de vereniging ontvangen zijn. Na deze datum loopt het
lidmaatschap nog een jaar door. Het opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of per e-mail.
Na opzegging lidmaatschap heeft u vanaf het jaar dat er geen contributie meer betaald wordt geen enkel
recht meer op vergoeding bij overlijden.
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