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Redactie nieuwsbrief: 

Bestuur uitvaartvereniging  

“Hora Ruït” te Winsum. 

 

Voorzitter: dhr.F. Heida 

tel.:0517-341898 

email: f.s.heida@kpnplanet.nl 

secretaris: dhr. Sj. Weijer 

postadres: De Omrin 1a 

8831 ZC  Winsum 

tel.: 0517-342012 

email: senjweijer@home.nl 

penningmeester I + ledenadministratie:  

mevr. A. Sieswerda 

tel.: 0517-341851 

email: Anneke_Sieswerda@hotmail.com 

penningmeester II:  

mevr. J. van der Velde 

tel.: 0517-342201 

email: w.vd.vaart@hetnet.nl 

algemeen bestuurslid: 

dhr. J.T. de Jong 

tel.: 0517-341695 

email : kbabma@planet.nl   

 

internet: www.nardus.eu 

               www.uitvaartfederatie.nl 

 

 

Op de ledenvergadering welke 

gehouden is op 13 maart 2014 is de 

contributie voor het jaar 2014 

vastgesteld. De contributie bedraagt  

voor hoofden van gezinnen € 28,=,  

alleenstaanden   € 14,=  en 

alleenstaanden met kinderen beneden de 

18 jaar op  € 21,=. Ook is op deze avond 

de ledenkorting voor 2015 vastgesteld, 

deze bedraagt € 700,= 

De ledenkorting voor 2014 is € 700,=.  

 

Leden die gebruik willen maken van 

automatische incasso kunnen contact 

opnemen met mevr. A. Sieswerda. 

 

Voor belangstellenden hebben wij 

 “een codicil van de persoonlijke 

uitvaartwensen van …………”,  

hierin kunt u uw wensen voor   uw 

uitvaart invullen. 
 

 

Nieuwsbrief  2014 
 

Een sterfgeval moet z.s.m. gemeld worden aan de bode. Dit geldt ook voor 

leden die niet in Winsum wonen. 

 

Voor informatie of  als nieuw lid kunt u zich wenden tot het bestuur. 

 

Wat doen wij? 
Namens de uitvaartvereniging organiseert de bode/uitvaartleider samen met u of de 

nabestaanden de uitvaart en zorgt ervoor dat de uitvaart verloopt naar uw wensen. Hij is 

deskundig en regelt alle bijkomende zaken die met een overlijden/uitvaart te maken 

hebben. 

 

 Belangrijk voor onze leden. 
Het komt in de praktijk voor dat er leden van onze vereniging ook nog lid zijn van een 

andere uitvaartorganisatie. Uiteraard is dit de keuze van u zelf, maar wij hebben sterk de 

indruk dat u zich niet realiseert wat de consequenties kunnen zijn van een dubbel 

lidmaatschap. In de praktijk blijkt nl. dat in geval van een dubbel lidmaatschap er wel 

eens problemen kunnen ontstaan bij een overlijdensgeval omtrent het verkrijgen van 

toegezegde vergoedingsbedrag of ledenkorting  van beide organisaties. In het 

huishoudelijk reglement van de onze vereniging staat vermeld dat wanneer 

er geen diensten worden gedaan het recht op de ledenkorting vervalt. Ook 

moet de vereniging eindverantwoordelijk zijn voor de uitvoering en de financiële 

afhandeling. Wij denken dat veel leden met een dubbel lidmaatschap hier niet mee op de 

hoogte zijn en er vanuit gaan dat zij beide toegezegde ledenkortingen c.q. andere 

vergoedingsbedragen te zijner tijd zullen ontvangen. Veel leden denken dat de vereniging 

een verzekeringsmaatschappij is. Integendeel, wij zijn er voor de uitvaartverzorging in 

verenigingsverband zonder winstoogmerk.   Bij-verzekering in een somma (geld bedrag) 

levert geen problemen op. Mochten hierover vragen zijn, dan kunt u contact op nemen 

met het bestuur. 

 

Familie. 
Laat uw naaste familieleden weten dat u lid bent van een uitvaartvereniging, en  

zo ja welke. Zij weten dan welke uitvaartverzorger zij moeten waarschuwen bij een 

overlijden. Wanneer leden in  een zorgcentra e.d. worden opgenomen, ervoor gezorgd 

moet worden dat er een verklaring van hen wordt overgelegd, dat bij overlijden direct 

de bode van de uitvaartvereniging te Winsum gewaarschuwd dient te worden. Deze 

verklaring dient direct in het dossier met persoonlijke gegevens opgenomen te worden dat 

berust bij de directie van de zorgcentra. Dit kan moeilijkheden voorkomen aangaande de 

verzorging na overlijden. 

 

18 – jarigen. 
Wilt u, om moeilijkheden te voorkomen, eraan denken dat inwonende kinderen, zodra zij 

18 jaar geworden zijn, zelfstandig lid van de uitvaartvereniging worden! Kinderen die in 

het 1e halfjaar de 18 jarige leeftijd bereiken betalen voor het gehele jaar contributie. Die 

in het 2e halfjaar zijn geboren betalen pas het jaar daarop  contributie. 

 

Wijzigingen en verhuizing. 
Wijzigingen in uw gezinssituatie (geboorte, echtscheiding), verhuizingen of het opzeggen 

van uw lidmaatschap graag schriftelijk of via email door geven aan de secretaris of de 

ledenadministratie. Bent u verhuisd naar Winsum maar ergens anders nog lid dan dan 

kunt u overwegen om u te laten overschrijven naar onze vereniging. 

Gaat u verhuizen dan kan men lid blijven van onze uitvaartvereniging, u moet dan wel uw 

nieuw adres opgeven aan de ledenadministratie. Wilt u in uw nieuwe woonplaats lid 

worden van de plaatselijke uitvaartvereniging, dan kunt u dit aangeven bij de 

ledenadministratie, die dan voor overschrijving kan zorgen. 

 

Columbarium 
Voor het bijzetten van urnen in het columbarium, kunt u zich wenden tot de Kerkvoogdij 

van de Nederlands Hervormde Kerk te Winsum.  Dhr. J. Gillebaard, tel. 0517-341646 

http://www.nardus.eu/
http://www.uitvaartfederatie.nl/

