Waarom kiezen voor onze uitvaartvereniging?
Wij verzorgen uw uitvaart zonder winstoogmerk. Wij vinden dat wij elkaar als ‘buren’ moeten helpen en hoeven dus geen geld
over te houden aan uw overlijden. Dit in tegenstelling tot een uitvaartonderneming of een verzekeringsmaatschappij.
Maar we doen wel hetzelfde werk als een uitvaartondernemer, en meer.

Wat kunnen wij voor u doen?
Als u lid bent van onze vereniging, bieden wij u de volgende zekerheden:

Vergoeding uitvaartkosten
Wij dekken de kosten van uw uitvaart tot een bepaald bedrag. Het bedrag van deze standaard vergoeding stellen we vast op
de jaarlijkse algemene ledenvergadering. In 2021 is deze vergoeding ten hoogste € 1.100,-.

Bode
Na uw overlijden kunnen uw nabestaanden gebruik maken van de diensten van onze bode, tegen een lagere vergoeding dan
een bode van een organisatie mét winstoogmerk. De bode verzorgt de begrafenis of crematie zoals u en uw familie dat
wensen.
De bode doet aangifte van overlijden en regelt de verdere noodzakelijke formaliteiten;
• helpt indien u dit wenst bij het afleggen (de laatste verzorging van de overledene);
• helpt bij de aanschaf van een kist;
• regelt de rouwbrieven, bloemen, advertenties, vervoer, grafdelven, klokluiden, sprekers, dragers, enzovoort;
• vertelt u graag alles over de mogelijkheden, er kan meer dan u denkt;
• is er in de periode van overlijden tot de uitvaart/crematie dagelijks voor uw nabestaanden om hun vragen en wensen te
bespreken;
• is dag en nacht bereikbaar.

Dragers
Bij een begrafenis kunnen uw nabestaanden tegen een vergoeding een beroep doen op de dragers van onze vereniging,
wanneer uw eigen familie en vrienden dit niet op zich kunnen of willen nemen.
Momenteel hebben wij 7 dragers uit onze eigen dorpen.

Geen administratieve zorgen voor uw nabestaanden
Als lid zult u niet veel van ons merken, behalve dat wij jaarlijks uw contributie innen. Wanneer u overlijdt, controleren en
betalen wij de nota´s die met het overlijden en de uitvaart te maken hebben. Na ongeveer 6 weken ontvangen uw
nabestaanden onze eindrekening - dit zijn de gemaakte kosten minus de vergoeding waarop u recht hebt vanwege uw
lidmaatschap.
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Uw laatste wensen op papier
Graag bieden wij u het boekje ‘De laatste wensen van…’ aan. Hierin kunt u vastleggen hoe u uw uitvaart wenst. U kunt het
invullen en bewaren bij uw persoonlijke papieren. Kijk bij contactgegevens (blz 4) hoe u het boekje kunt aanvragen.

Lidmaatschap
Iedereen kan lid worden van onze vereniging. De kosten daarvan kunnen verschillen. Het bedrag van de standaard contributie
stellen we vast op de jaarlijkse algemene ledenvergadering. In 2021 is deze contributie € 22,50,- per jaar.
Daarnaast speelt uw leeftijd een rol bij de vaststelling van uw bijdrage, en wel als volgt:

• 18 jaar
Vanaf het begin van het jaar waarin je 18 jaar wordt kunt je lid worden. Je betaalt jaarlijks contributie.
Bij overlijden hebben je nabestaanden recht op 100% van de standaard vergoeding aan dienstengebruik.

• Ouder dan 18 jaar
Als een soort achterstallige contributie betaalt u een instapbedrag. De hoogte van dat bedrag berekenen we aan de hand van
uw leeftijd zoals de Federatie van Uitvaartverenigingen voorschrijft. Vervolgens betaalt u net als de andere leden jaarlijks de
standaard contributie.
Bij overlijden hebben uw nabestaanden recht op 100% van de standaard vergoeding aan dienstengebruik.

• Ouder dan 18 jaar, percentagelid
U betaalt geen instapbedrag (achterstallige contributie), u betaalt alleen na uw inschrijving jaarlijks de standaard contributie.
Doordat u in totaal minder hebt bijgedragen dan de andere leden, hebben uw nabestaanden na uw overlijden recht op
minder dan 100% van de standaard vergoeding aan dienstengebruik. Het percentage waarop ze recht hebben,
berekenen we aan de hand van uw leeftijd zoals de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland voorschrijft. U en wij
ondertekenen een overeenkomst waarin dit percentage is vastgelegd.

• Kinderen tot 18 jaar
Als beide ouders lid zijn van de vereniging zijn de kinderen (ongeacht het aantal) gratis lid tot het begin van het jaar waarin zij
18 jaar worden. Is slechts één ouder van het gezin lid van de vereniging, dan kan hij/zij ervoor kiezen € 10,- extra te betalen
ook dan zijn de kinderen (ongeacht het aantal) lid.

In of buiten Friesland
U kunt gewoon, waar u ook woont in Nederland, lid zijn en blijven van onze vereniging. Alleen kan de afstand te groot zijn om
gebruik te maken van onze bode. Houdt u er daarom rekening mee dat na overlijden de kosten hoger uit kunnen vallen,
doordat wij geen prijsafspraken hebben met de bode in uw buurt.
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Lid worden?
Inschrijven
Lid worden kan uitsluitend door het invullen en opsturen van:
1) een inschrijf- en machtingsformulier - LET OP: dit geldt ook voor kinderen die gratis lid kunnen zijn.
Let op: Niet opgegeven kinderen zijn geen lid!
2) én, van leden van 18 jaar of ouder, een machtigingsformulier voor de betaling van contributie en eventueel een
instapbedrag.

Overschrijven van of naar een andere vereniging
Is uw partner lid bij een andere uitvaartvereniging, maar wil hij/zij ook lid worden van De Laatste Eer, dan kan dat.
Ons secretariaat vertelt u er graag meer over en kan voor u berekenen of dit gunstig is voor u en uw gezin.

Veelgestelde vragen
Wat kost een crematie/begrafenis?
Dit hangt sterk af van uw eigen wensen. Een crematie kost tegenwoordig gemiddeld tussen € 4.500 en € 6.000. Een begrafenis
kost meer dan een crematie door grafkopen, -rechten, -delven, en eventueel een monument (grafsteen). De standaard
vergoeding die uw nabestaanden ontvangen na uw overlijden is niet genoeg om de gehele uitvaart te betalen.
Hebt u een aanvullende uitvaartverzekering nodig?
Dit hangt helemaal van uw financiële situatie af. Als u denkt dat uw nabestaanden uw uitvaart niet kunnen betalen met het
geld dat u nalaat, kunt u een aanvullende uitvaartverzekering afsluiten bij een door u gekozen maatschappij. Dit staat een
lidmaatschap bij onze vereniging niet in de weg.

Wat te doen bij een overlijden?
1) U of uw nabestaanden besluiten welke uitvaartbegeleider ze zullen inschakelen voor het regelen van de uitvaart. Wij
kunnen u van harte onze uitvaartbegeleiders aanbevelen. Bovendien hebben wij met deze uitvaartbegeleiders prijsafspraken
gemaakt die in uw voordeel zijn. Maar het staat u en uw nabestaanden vrij een andere bode te kiezen - dat beïnvloedt niet de
vergoeding die u van ons krijgt of het administratieve werk dat wij voor u doen, maar de kans is groot dat deze
uitvaarbegeleider meer in rekening brengt dan onze gecontracteerde uitvaartbegeleiders.
2) De nabestaanden zijn hoe dan ook verplicht het sterfgeval bij ons te (laten) melden. In principe doet de uitvaartbegeleider
(onze of de andere gekozen uitvaartbegeleider) dat voor hen, maar anders kunnen ze het zelf melden.
3) De uitvaartbegeleider - hetzij die van ons, hetzij de andere die u gekozen hebt - dient ervoor te zorgen dat alle nota´s naar
De Laatste Eer worden gestuurd. De vereniging betaalt deze namens u (schiet ze voor). Dit hoort niet de uitvaartbegeleider te
doen. Ook een uitvaartbegeleider die u zelf uitkiest dient zich aan deze regels te houden!
Na ongeveer 6 weken sturen wij u de eindnota.

Andere vragen?
Neem gerust contact met ons op. Onze contactgegevens vindt u op blz 4.
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Over ons
- In 1905 (Roordahuizum) en in 1919 (Aegum-Friens-Idaard) ontstond de begrafenisvereniging vanuit de ‘burenplicht’
om elkaar zo veel mogelijk te helpen, in dit geval bij overlijden. In 1967 fuseerden beide verenigingen.
Nu zijn we één uitvaartvereniging, met meer dan 700 leden waarschijnlijk de grootste van bovengenoemde dorpen.
- We verzorgen uitvaarten zonder winstoogmerk. Onze leden hebben inspraak bij het bepalen van het beleid, de hoogte van
de contributie en de hoogte van de vergoedingen aan dienstengebruik bij overlijden. Eenmaal in het jaar houden we de
algemene ledenvergadering. Het bestuur bestaat uit 5 personen: 3 uit Reduzum, 1 uit Idaerd en 1 uit Friens.
- We zijn aangesloten bij de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland. Wij staan ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 40000368.

Contactgegevens
Tip: schrijf de telefoonnummers in uw telefoonboekje en bewaar deze nieuwsbrief bij uw persoonlijke papieren.
Onze uitvaartbegeleiders (bodes)
Voor het melden van een sterfgeval en het regelen van de uitvaart, dag en nacht bereikbaar!
Wij hebben met 2 uitvaartbegeleiders (bodes) prijsafspraken gemaakt.
Beide hanteren dezelfde tarieven en zijn zeker in het voordeel van de leden.

•

•

Uitvaartzorg Anna Bijlsma
tel. 06-10330337 te Garyp
anna@uitvaartzorgbijlsma.nl
of
Uitvaartverzorging Sijmen Schoustra
tel. 058-2501380 te Mantgum
info@uitvaartschoustra.nl

Secretariaat/penningmeester
Voor vragen over lidmaatschap en het doorgeven van mutaties zoals emailadres, verhuizing, huwelijk en geboorte.
Hylkje Hettinga-Hallema
E-mail: uitvaartver.dle@gmail.com
Telefoonnummer: (0566) 602239 / 06-55471194
Correspondentieadres: D.S. Bangmastrjitte 37, 9008 TJ Reduzum
Boekje ‘De laatste wensen van…’
Dit boekje kunt u aanvragen bij het secretariaat (contactgegevens hierboven), of u kunt het downloaden.
Dat gaat via www.reduzum.com Klik bovenin dat scherm op Voorzieningen – Overige-Uitvaartvereniging-informatie voor
leden.
Laatste nieuws?
Kijk op www.reduzum.com – voorzieningen-overige-uitvaartvereniging.
Tip: Kijk ook eens op de site van de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland: https://www.uitvaartfederatie.nl
Hier kunt u ook veel informatie vinden.
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