Nieuwsbrief 2
Uitvaartvereniging Draagt Elkanders Lasten Appelscha
Met deze nieuwsbrief willen wij u als lid informeren over een aantal zaken. Tevens willen wij u wijzen
op onze eigen website: www.uitvaartverenigingappelscha.nl, waar u veel informatie kunt vinden
over onze vereniging.
Wat doen wij?
Namens de uitvaartvereniging organiseert de
bode/uitvaartleider samen met u of de
nabestaanden de uitvaart en zorgt ervoor dat
deze verloopt naar uw wensen. Hij is deskundig
en regelt alle bijkomende zaken die met een
overlijden/uitvaart te maken hebben.
Contributie:
De contributie voor het komend verenigingsjaar
is als volgt vastgesteld;
Leden vanaf 18 jaar: € 17,50 per jaar.
Gezinsleden jonger dan 18 jaar zijn geen
contributie verschuldigd bij een betalend lid,
mits zij aangemeld zijn bij de Vereniging.
Na hun 18e verjaardag worden zij automatisch
zelfstandig lid en betalen dan ook contributie.
Bij betaling via nota wordt € 3, - aan
administratiekosten in rekening gebracht. Heeft
u de vereniging gemachtigd om de contributie te
incasseren dan worden geen administratiekosten in rekening gebracht.
Vergoeding:
De vergoeding bij een uitvaart, verzorgd door de
uitvaartvereniging, bedraagt nu € 750, - per lid.
Elk jaar wordt de contributie en de vergoeding
via de Algemene Ledenvergadering opnieuw
vastgesteld.
Indexering:
Het ligt in de bedoeling de vergoeding in de loop
van de tijd te verhogen naar minimaal € 1.000, of meer, dit betekent wel dat de contributie dan
zal worden aangepast.
Wijzigingen
Wilt u wijzigingen in uw gezinssituatie of
verhuizingen doorgeven? Dit kan op de volgende
manieren:

schriftelijk:
Postbus 80, 8426 ZN Appelscha
of via email:
algemeen@uitvaartverenigingappelscha.nl
Wat te doen na een overlijden?
Kijkt u op onze website voor de handleiding en
actuele telefoonnummers.
Op dit moment kunt u een overlijden melden bij
de bodes:
Yarden-Geerts 0592-313879 of
Uitvaartverzorger J. Wouda 06-52076037
Kosten uitvaart:
Een uitvaart kost gemiddeld € 6.000, -. Een
dergelijk bedrag heeft niet iedereen achter de
hand. Wilt u een voorziening treffen voor het
verschil tussen de vergoeding en de kosten voor
een uitvaart dan kunt u contact opnemen met
het bestuur. Zij kunnen u verwijzen en
informeren over de mogelijkheden van
bijvoorbeeld bijverzekeren.
Bestuursveranderingen:
In de afgelopen jaren zijn er een aantal
wijzigingen geweest in het bestuur bestand.
Het huidige bestuur is als volgt samengesteld:
Voorzitter:
de heer S. Oldersma
Secretaris:
mevr. B. Hoeksma
Penningmeester: de heer D. de Jong
Bestuursleden: mevr. G. Kroese
mevr. J. Vondeling
de heer B. de Groot
Aula:

Uitvaartcentrum
Riemsoord 65
8426 ED Appelscha
Aulabeheer/bellen bij sterfgeval:
tel.nr. 06-20157000 (dag en nacht bereikbaar)
Zie voor actuele gegevens en informatie op onze
website:
www.uitvaartverenigingappelscha.nl
Wij adviseren u deze nieuwsbrief te bewaren in
uw ledenmap.

