NIEUWSBRIEF maart 2018

Zeer geachte leden van onze vereniging.
Hieronder volgen een aantal belangrijke mededelingen voor u als lid (leden) van onze uitvaartvereniging.
Gelieve deze met aandacht te lezen en indien er vragen zijn dan kunt u ons hierover telefonisch benaderen
of u stuurt een e-mail naar: info@uitvaarthulpinnood.nl
PAKKETWAARDEN EN CONTRIBUTIES:
Per 1 januari 2018 zijn de pakketwaarden aangepast. Voor begraven vergoeden wij in natura tot een
maximum bedrag van € 1.900,00 en voor crematie tot een maximum bedrag van € 2.500,00. Op de leden
vergadering van 20 april 2016 heeft men het besluit genomen om het gebruik van het mortuarium in de
aula “Raadhof” met ingang van 2017 voor 50% door te belasten aan de leden. Het gebruik van de aula
zaal blijft gratis. Voor diensten die geleverd kunnen worden verwijzen wij u naar onze website. Tijdens de
Algemene Leden Vergadering (A.L.V.) kan dit overzicht ook worden verstrekt.
In verband met strengere maatregels van de overheid (AFM) met betrekking tot de dekkingsgraad en de
verlaagde rekenrente hebben we de contributie per 1 januari 2018 ook enigszins moeten aanpassen.
Met goedkeuring van de A.L.V. is de contributie voor begraven vastgesteld op € 55,00 en voor crematie
op € 84,00 per persoon per jaar, vanaf de leeftijd van 16 jaar.
OPGELET: Kinderen van 0 tot 16 jaar zijn gratis lid van de vereniging wanneer zij staan ingeschreven in
het ledenregister van onze vereniging.
De contributie dient overeenkomstig het huishoudelijk reglement vóór 16 april van het lidmaatschapsjaar
te zijn voldaan. Wilt u overstappen van begrafenis lidmaatschap naar crematie lidmaatschap dan zijn
daarvoor mogelijkheden, neem hiervoor contact op met de secretaris.
Beheer rouwcentrum “RAADHOF”
Tot en met 25 april 2018 Dhr. F. van der Laan, daarna mevr. R.W. Bosdijk-de Vries. (06-41758282)
Secretaris / penningmeester Uitvaartvereniging “HULP IN NOOD”
Dhr. C. Bosdijk. Rondweg 30, 9663 CR Nieuwe Pekela (06-41758282)
Ook voor het doorgeven van wijzigingen in gezinssamenstelling, bankrekening nummer, verhuizing en
geboortes, etc.
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Melding van sterfgevallen (dag en nacht)
Het telefoonnummer voor melden van sterfgevallen: 06-41758282
Overlijden alleen melden aan de vereniging of rechtstreeks aan:
J. Stout Uitvaartverzorging, Stadskanaal: 0599-612482
dit i.v.m. onderlinge afspraken ten gunste van de leden.
Wij willen u er op wijzen dat uitvaarten op zaterdag extra worden belast.

Algemene Leden Vergadering
Op woensdag 25 april 2018 willen we graag de 99 e Algemene Leden Vergadering met u beleggen in
het rouwcentrum “Raadhof”, Ds. S. Tjadenstraat C47, 9663 RB Nieuwe Pekela. Aanvang van de vergadering
is 20.00 uur. De voorlopige agenda staat vermeld op onze website (onder hoofdstuk laatste nieuws). Tijdens
deze vergadering worden onze nieuwe beheerder; mevr R.W. (Reiny) Bosdijk en de nieuwe secretaris /
penningmeester; dhr. C. (Cees) Bosdijk officieel aan u voorgesteld.
Automatische incasso
Indien u nog niet gekozen hebt voor automatische incasso verzoeken wij u daar over na te denken, want
binnenkort zal de acceptgirokaart verdwijnen en zal er een andere betaalmethode volgen. Ook bij automatische
incasso krijgt u vooraf bericht over de betaling, wanneer dit van uw rekening wordt afgetrokken en u
vergeet niet te betalen! Mocht u vragen hebben of graag willen overstappen op automatische incasso
neem dan contact op met de penningmeester.
Info:

Geen mortuariumkosten binnen 3 uur regeling
Na een overlijden in een ziekenhuis hebben nabestaanden drie uur de tijd om hun dierbare
op te laten halen voordat de teller voor mortuariumkosten gaat lopen. Ongevraagd
welteverstaan wordt het stoffelijk overschot na 180 minuten ook zonder opdracht
verstrekking verzorgd in een mortuarium. Het gaat hierbij om wenselijke postmortale zorg
zoals het wassen, aankleden en verzorgen van de overledene. De noodzakelijke zorg,
zoals het verwijderen van infusen en sluiten van wonden, is altijd voor rekening van de
zorginstelling. De kosten voor de wenselijke zorg komen altijd via de uitvaartondernemer
en de uitvaartvereniging richting de nabestaanden.

Opzegging lidmaatschap van de vereniging
Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk gebeuren tot maximaal 1 maand voor het verstrijken
van een contributie jaar, dus vóór 1 december van het lopende jaar, daarna gaat het lidmaatschap weer
in voor een nieuw vol jaar. Zie ook hiervoor onze website, hoofdstuk laatste nieuws.

Namens het bestuur;
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