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Geachte leden, 

Hierbij wil het  bestuur van Uitvaartvereniging Westerbork voor een paar zaken uw aandacht vragen. 

Door verschillende oorzaken komen we als vereniging wat krap in onze  medewerkers te zitten. We 
hebben gelukkig de beschikking over een flexibel en betrokken team medewerkers maar de planning 
van  inzet rond een overlijden wordt soms wat moeilijk. Ook wanneer medewerkers nog een andere 
werkgever hebben zijn ze niet altijd inzetbaar. Tot nu toe is dat goed opgelost echter het zou zeer 
wenselijk zijn wanneer het team wat uitgebreid kan worden. 
Onze ervaring is dat er niet of nauwelijks reacties komen op een door ons geplaatste vacature in een 
krant. Als doel van de vereniging wordt in onze statuten onder meer genoemd dat we op basis van 
onderlinge solidariteit en nabuurschap hulp verlenen bij een overlijden. Dit uitgangspunt heeft ons 
doen besluiten om een beroep op onze leden te doen en te vragen of er onder hen dames of heren 
zijn die ons kunnen en willen helpen met het invullen van onze behoefte aan enkele medewerkers. 
Ook wanneer u iemand kent die aan deze functies invulling zou willen geven is een reactie zeer 
welkom. Lid van de vereniging zijn is hiervoor niet noodzakelijk.  
 
Waar hebben wij behoefte aan: 
 

 Per direct noodzakelijk een tweetal aulabeheerders/aulabeheersters voor aula De Kim. 
Wegens het aanvaarden van een functie bij een andere uitvaartorganisatie door onze huidige                      

aulabeheerster hebben we op zeer korte termijn vervanging nodig. We verdelen deze 

werkzaamheden bij voorkeur over 2 medewerkers zodat de beschikbaarheid door hen 

onderling verdeeld kan worden.   

 Dames of heren voor verzorging van de overledene. Dit betreft op locatie de overledene  

verzorgen en kisten. Enige ervaring vanuit de zorgsector zou welkom zijn maar is niet direct 

noodzakelijk.  

 Een tweetal dragers. Dit betreft een inzet van 10 tot 15 keer per jaar. 

 
Voor alle functies geldt dat een combinatie ook mogelijk is.  
Uiteraard staat er een passende beloning tegenover. 
Wonen in Westerbork of omgeving heeft de voorkeur. 
Het gaat hier te ver om alle functies uitgebreid te beschrijven maar uiteraard kunt u bij onze 
administratie uitgebreide inlichtingen krijgen.  
Hopelijk kunnen we samen met uw hulp ons team aanvulling geven.  
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OVERGANG YARDEN - DELA 
 

 
Veel van onze leden hebben een aanvullende verzekering bij Yarden uitvaartverzekeringen. 
Yarden is inmiddels overgenomen door DELA, maar uw rechten blijven gewoon dezelfde.  
Naast aanvullende verzekeringen verzorgt DELA ook uitvaarten. Bij Yarden werd een melding van 
overlijden van een verenigingslid doorgezet naar plaatselijke vereniging,  DELA doet dat uitdrukkelijk 
niet en gaat zelf de uitvaart verzorgen. 
Wij willen u er op wijzen dat ingeval van overlijden daarom altijd eerst contact met onze 
uitvaartvereniging of onze uitvaartverzorger U.G.N.A. moet worden opgenomen.    
Het voorkomt dat u bij DELA achteraf wordt geconfronteerd met veel hogere tarieven en dat onze 
ledenvergoeding vervalt. 
Als lid wordt uw pakketwaarde afgetrokken van de door de vereniging  geleverde diensten. Levert de 
vereniging geen diensten dan kan er geen pakketwaarde uitbetaald worden. 
Wij vragen u een en ander ook te melden aan degenen, die te zijner tijd direct bij uw uitvaart 
betrokken zullen zijn.  
 
 
 
 
Namens het bestuur van  
Uitvaartvereniging Westerbork, 

 

 
 
Jan Reinds 
Voorzitter. 
 
 
 

 

MELDING VAN OVERLIJDEN 
ALTIJD EERST TELEFOON 

0593-232109 of 0800-0242526 

 
 


