
B I J O V E R L I J D E N

0593 - 232 109
of

0524 - 515 899
(dag en nacht bereikbaar)

I n f o r m a t i eI n f o r m a t i eI n f o r m a t i e 2
0
2
0

Uitvaartvereniging Westerbork e.o.

De contributie en de hoogte van het diensten-
pakket worden ieder jaar opnieuw vastgesteld op 
de jaarlijkse ledenvergadering. Op de laatst 
gehouden ledenvergadering van 23 mei 2019 is 
besloten om de contributie NIET TE VERHOGEN   
en vast te stellen op:

- Gezinscontributie 
 waarin kinderen tot het jaar waarin ze 18 jaar
 worden, gratis zijn meeverzekerd     € 65,00 per  jaar
 Kinderen dienen wel aangemeld te
 worden bij de administratie

- Eén-oudergezinscontributie
 waarin kinderen tot het jaar waarin ze 18 jaar  
 worden, gratis zijn meeverzekerd   € 32,50 per jaar
 Kinderen dienen wel aangemeld te
 worden bij de administratie

- Alleenstaandencontributie
 vanaf 18 jaar   € 32,50 per jaar

Indien geen machtiging tot  automatische betaling is 
afgegeven worden bovenstaande tarieven verhoogd 
met € 2,50.

Weitgoorn 26, 9431 LJ Westerbork. 
Tel/fax: 0593-331668 
Email:  uitvaartver.wbork@gmail.com
 www.uitvaartver-westerbork.nl

Inloopspreekuur

Op 1 november 2019 is er een inloopspreekuur in
Uitvaartcentrum “De Kim” vanaf 16.00 uur tot 17.30 uur.
Heeft u vragen kom dan gerust langs. Wilt u niet zo lang
wachten met uw vragen neem dan contact op met de
administratie. Dit inloopspreekuur wordt 2x per jaar
gehouden, in het voorjaar en in het najaar.

Wijziging Statuten
Per 29 juli 2019 zijn de statuten van de Uitvaartvereniging 
Westerbork e.o. gewijzigd. Deze kunt u via onze website 
www.uitvaartver-westerbork.nl raadplegen.

Overtuigd?
Wij hopen u met deze nieuwsbrief te 
hebben overtuigd wat de voordelen van 
een lidmaatschap zijn. Het financiële 
voordeel in verhouding tot de jaarlijkse 
contributie is groot.
Lid worden kan vanaf 18 jaar.
Voor meer informatie hierover 
kunt u contact opnemen met de 
administratie.

Administratie
Mevr. Geesje Beugel-Jager, 

Contributie en Waarde dienstenpakket 2020 

De nieuwsbrief

Het bestuur van 

Uitvaartvereniging Westerbork 

e.o. geeft jaarlijks een 

nieuwsbrief uit. Deze 

nieuwsbrief wordt in de 

voormalige gemeente 

Westerbork huis aan huis 

verspreid en geeft veel 

informatie voor zowel leden 

als niet-leden. Deze informatie 

is nuttig en goed om te lezen. 

Het geeft inzicht over het werk 

van onze vereniging en de 

voordelen welke het 

lidmaatschap biedt.  

Onze verantwoordelijkheid 
voor de leden van de 
Uitvaartvereniging

Een lidmaatschap bij onze vereniging staat mede door de 
samenwerking met UGNA garant voor een goed verzorgde uitvaart 
voor een betaalbare prijs. UGNA werkt samen met meerdere 
uitvaartverenigingen in Drenthe.
In tegenstelling tot commerciële uitvaartbedrijven heeft onze 
uitvaartvereniging geen winstoogmerk en werken we enkel tegen 
kostprijs. UGNA is al vele jaren aantoonbaar betrokken bij deze 
doelstelling van de uitvaartvereniging en zet zich voor de volle 
100% in om een uitvaart betaalbaar te houden. Het tarief van de 
uitvaartleider bedraagt bij een commercieel bedrijf vaak tussen de 
€ 1.500,- en € 2.500,-terwijl dit momenteel bij onze vereniging € 
405,-- is. Dit is het bedrag dat wij in rekening brengen om een 
begrafenis of crematie te regelen en begeleiden op maandag t/m 
vrijdag. Voor zaterdag komt daar € 160,-- bij voor weekendtoeslag.  
Tevens zijn veel diensten gratis, zoals aulabeheer in 
Uitvaartcentrum “De Kim”, gebruik maken van onze materialen 
zoals baarwagen, graflift, geluid en vele voorzieningen van ons 
uitvaartcentrum.

Dit alles bij elkaar opgeteld kan resulteren in een financieel voordeel van 
enkele duizenden euro's t.o.v. een commerciële uitvaartonderneming.
Wilt u meer weten over de voordelen van het lidmaatschap bij onze 
uitvaartvereniging ? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en wij 
zullen u uitgebreid informeren.

Deze wordt gevormd door afgevaardigden uit de 
voormalige gemeente Westerbork, nl.

· K. Meppelink, voorzitter  0593-552456
· T.T. Beugel, secr./penningmeester 0593-332623
· J. Reinds D.B. lid   0593-346332
· R. Speelman    06-41472901
· J. Seubers-Vrieling   0593-322364
· H. Hoving-Tuinema   0593-333147
· R. Veen    0593-552327
· I. Dolfing-v.d. Molen   0593-322256

Het bestuur

Einddatum betaling
contributie per  
acceptgiro
M.i.v. 2020 is er een einddatum voor de betaling 
ingesteld van 30 dagen, na ontvangst van de 
acceptgiro, voor het betalen van de contributie. 
Hierna wordt nog  1 maal een herinnering gestuurd 
waarna er een verhoging van € 10,-- voor extra 
administratiekosten wordt doorberekend. Indien 
betaling uitblijft kan dat royement van het 
lidmaatschap tot gevolg hebben.

De ledenvergadering heeft de waarde 
van het dienstenpakket vastgesteld 

op € 1.550. (ingaande 1-1-2020)

Bent u 30 jaar of jonger?
Het beste is om zo jong mogelijk lid te worden van 
Uitvaartvereniging Westerbork e.o.
Wordt u na uw 30e jaar lid, dan is er een eenmalige 
inleg  verschuldigd, dat afhankelijk is van uw 
leeftijd. Voor informatie hierover kunt u geheel 
vrijblijvend contact opnemen met onze administratie.



Aanvullende voorziening

Hoewel de vereniging aan alle, door de wet 
gestelde, voorwaarden voldoet, is het toe te kennen 
voorschot niet toereikend om de kosten van de 
gehele uitvaart te dekken. Daarom is onze 
vereniging via de Drentse Bond van uitvaart-
verenigingen, een samenwerkingsovereenkomst 
aangegaan met Yarden. Leden van onze vereniging 
kunnen een kostendekkende aanvulling afsluiten 
voor de meerkosten. 
Via onze website kunt u, onder het kopje informatie, 
bijverzekeren, een link vinden die u recht geeft op 
een collectiviteitskorting van twee maandpremies 
met een maximum van € 30,00 per verzekerde. 

De nieuwe muziekinstallatie in Uitvaartcentrum 

“De Kim” geeft de mogelijkheid om muziek 

aangeleverd op CD of USB af te spelen tijdens een 

afscheidsplechtigheid. Hiermee zijn de 

mogelijkheden weer verruimd, nadat vorig jaar 

het vertonen van een foto- of filmpresentatie 

mogelijk werd gemaakt.

Muziekinstallatie bij
Uitvaartcentrum “De Kim”

Vereniging en UGNA 

Onze vereniging is een grote Uitvaartvereniging met 
meer dan 3000 leden en werkt al jarenlang samen met 
Uitvaartverzorging en Grafkistenfabriek Nieuw-
Amsterdam(U.G.N.A.) te Coevorden. 
Uitvaartvereniging Westerbork e.o. beschikt ook over 
eigen medewerkers die uit het werkgebied komen en 
de omgeving goed kennen. 
Onder leiding van de uitvaartleider zorgen ze ervoor 
dat alles verloopt zoals u dit graag wilt en ze zijn zich 
ervan bewust dat de uitvaart respectvol moet worden 
uitgevoerd waarbij er tijd en ruimte is om met elkaar 
afscheid te nemen. 

Stichting Keurmerk Uitvaartzorg

U.G.N.A. is in het bezit van het keurmerk 

Uitvaartzorg. Dit keurmerk staat voor 

kwaliteit, betrouwbaarheid en transparantie. 

En dat is belangrijk. Zeker wanneer u een 

begrafenis of crematie moet laten verzorgen, wilt u weten 

waar u aan toe bent en kunnen vertrouwen op de 

deskundigheid van de uitvaartondernemer. 

Ondanks het verdriet wilt u een goede herinnering 

overhouden aan het afscheid van uw dierbare. 

Negatieve ervaringen zijn het laatste waar u in zo'n moeilijke 

periode op zit te wachten. 

Lichtjesavond op de begraafplaatsen

Westerbork en Witteveen

Er is een commissie die jaarlijks de organisatie van de lichtjes-
avond op zich neemt. Deze avond wordt dit jaar gehouden op 
zondagavond 22 december a.s. op de begraafplaatsen 
Westerbork (Kerkhoflaan) en Witteveen (mej. A. Talmaweg). 
Iedereen is van harte welkom op de begraafplaatsen,  die 
sfeervol verlicht zijn d.m.v. vuurkorven, fakkels en heel veel 
(waxine) lichtjes, tussen 18.00 en 19.30 uur.  

Een uitvaartopdracht moet altijd 
onze goedkeuring hebben!

Het is onze taak als Uitvaartvereniging Westerbork e.o. om 
een uitvaart kwalitatief en goed te verzorgen. Daarom vindt 
de uitvoering ook altijd plaats in eigen beheer. Het is 
belangrijk dat wij de melding van overlijden zo snel 
mogelijk ontvangen zodat onze uitvaartverzorger alles in 
werking kan zetten. Indien een uitvaart door derden wordt 
uitgevoerd, betekent dit dat er geen gebruik van onze 
diensten kan worden gemaakt. De Wet Toezicht Natura-
uitvaartverzekeringsbedrijf schrijft voor dat wij als 
vereniging geen geld mogen uitkeren omdat wij geen 
verzekeringsmaatschappij zijn.
Er bestaat in dat geval dan ook geen recht op een financiële 
tegemoetkoming. 
Het bestuur kan in zeer uitzonderlijke omstandigheden en 
op voorafgaand verzoek goedkeuring verlenen om een 
uitvaart door een derde uit te laten voeren en kan 
afhankelijk van de situatie besluiten tot een (gedeeltelijke) 
vergoeding van uitgevoerde diensten.
Het is van groot belang altijd eerst uw Uitvaartvereniging of 
diens Uitvaartverzorger op de hoogte te stellen.

Concert in de 
Stefanuskerk

Gedenken met Bach, een ode aan de doden 

Een ode aan de doden. Mensen die we graag zagen 
en die ons graag zagen. Die nog altijd in ons hart zijn. 
Onvergetelijk voor ons. Op zaterdag 26 oktober 
willen we hen gedenken in woord en muziek. Dan 
zingt het Bach Cantate Koor Salland o.l.v. dirigent 
Leendert Runia in de sfeervolle ruimte van 
Stefanuskerk te Westerbork. Begeleid door solisten 
en een muzikaal ensemble worden van Johann 
Sebastiaan Bach diverse werken uitgevoerd o.a. de 
bekende Actus Tragicus (Cantate BWV 106) en het 
slotkoraal van de Johannes Passion. Muziek en zang 
worden verbonden door passende teksten 
uitgesproken door ds. Melle Leffers en muzikale 
intermezzo's. De ervaring leert dat Bach veel mensen 
aanspreekt over grenzen van kerk, geloof en 
levensbeschouwing heen. Dit concert wordt 
ondersteund door Uitvaartvereniging Westerbork 
e.o. en gesponsord door lokale ondernemers. De 
gemeente Midden Drenthe heeft een subsidie 
toegekend. Jongeren tot 21 jaar hebben gratis 
toegang. Ouderen in het Derkshoes worden door 
middel van een beeldverbinding in staat gesteld het 
concert mee te maken. Aanvang 20.00 uur. Verkoop 
kaarten a € 5,00 voor aanvang concert. Om kaarten 
te reserveren: stuur een mailtje met uw naam, 
woonplaats en het aantal toegangskaarten voor 
25 oktober naar stefanuskerkwesterbork@gmail.com  
De kaarten dienen op 26 oktober vóór 19.40 uur te zijn 
afgehaald zijn in de kerk. Vanaf 19.15 uur is de kerk 
open. 

De taken van de 
uitvaartverzorger

Deze regelt en verzorgt de complete uitvaart voor de 
nabestaanden en neemt desgewenst zoveel mogelijk 
uit handen bij de nabestaanden. Zij worden 
geassisteerd bij de vele, vaak moeilijke, beslissingen 
die zij in relatief korte tijd moeten nemen. Denk 
hierbij aan; Rouwdrukwerk, advertenties, keuze 
grafkist, urnen, muziekkeuze, sprekers, vervoer, hulp 
bij rouwverwerking etc. 

Uitvaart van te voren 
zelf regelen

In het persoonlijke wensenboekje van onze 
vereniging kunt u alles vastleggen, b.v. begraven of 
crematie, welke kist en muziek u wenst. Dit boekje 
bewaart u zelf bij de belangrijke papieren. In geval 
van overlijden is iedereen dan op de hoogte van uw 
persoonlijke wensen. U bent er dan zeker van dat uw 
uitvaart exact verloopt zoals u dat graag gewild had. 
Het is wel verstandig om uw wensen van te voren 
door te spreken met uw familie of dierbaren.
Het Persoonlijk Wensenboekje kunnen onze leden 
kosteloos telefonisch aanvragen bij 0593331668 of via 
ons mailadres; uitvaartver.wbork@gmail.com
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