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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 7 oktober 2020 is 
besloten om de contributie vast te stellen op:

- Gezinscontributie 
 waarin kinderen tot het jaar waarin ze 18 jaar
 worden, gratis zijn meeverzekerd     € 70,00 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 € 35,00 per jaar
 Kinderen dienen wel aangemeld te
 worden bij de administratie

- Alleenstaandencontributie
 vanaf 18 jaar   € 35,00 per jaar

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

Inloopspreekuur

Op 13 november 2020 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. We kunnen u veel informatie verstrekken 
over alles rondom uw lidmaatschap en uitvaart. We 
denken graag met u mee.
Dit inloopspreekuur is dit jaar door de corona-
maatregelen voor de éérste keer en i.v.m. regelgeving 
graag uw komst aanmelden bij 
uitvaartver.wbork@gmail.com / 0593-331668.

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

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.  

De gevolgen van het corona-
virus voor de uitvaartvereniging

Door het coronavirus worden we geconfronteerd met maatregelen 
die erop gericht zijn om bij condoleances en uitvaarten, 
uitbreiding van het virus tegen te gaan. Dat maakt het helaas 
onmogelijk om op de gebruikelijke wijze afscheid te nemen van de 
overledene. Condoleances kunnen plaats vinden op aangepaste 
wijze, en uitvaarten dienen in kleine vorm plaats te vinden.
Juist in deze emotionele en ingrijpende periode, willen we als 
Uitvaartvereniging, veel voor u betekenen.
In het leven zijn er zaken die gewoon geregeld moeten zijn. 
Eén van die onderdelen is uw uitvaart. Uitvaartvereniging 
Westerbork regelt dit voor u. Goed, eenvoudig geregeld én dicht 
bij u in de buurt. Uitgevoerd door onze medewerkers die u 
persoonlijk begeleiden voor, tijdens en na de uitvaart.
Natuurlijk is deze coronaperiode een momentopname in een tijd 
waarin alles van dag tot dag kan veranderen. De 
Uitvaartvereniging zal zich steeds houden aan alle regels die de 
overheid stelt, maar ook in deze crisistijd staan de medewerkers 
met raad en daad klaar om een verzorgd afscheid te regelen 
waardoor een kleine bijeenkomst wel heel warm en intiem, maar 
vooral waardig kan zijn met een goed gevoel voor de 
nabestaanden.

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

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

· K. Meppelink, voorzitter  0593-552456

Vervangen acceptgiro’s
De acceptgiro's zullen m.i.v. 2021 vervangen 
worden door een nota. De meeste leden voldoen 
hun acceptgiro via internetbankieren.
Tevens kunt u een machtigingsformulier voor 
automatische incasso krijgen wat ook nog 
financieel voordeel opleverd.

Laat uitvaartkosten niet
na aan nabestaanden
Het lidmaatschap beschermd u tegen hoge 
uitvaartkosten, waardoor de mogelijkheid bestaat 
dat nabestaanden opeens onder hoge financiële 
druk komen te staan. Met de jaarlijkse contributie 
bent u verzekerd van een basis dienstenpakket en 
heeft u daarnaast veel collectieve voordelen. 

De ledenvergadering heeft de waarde van het 
dienstenpakket vastgesteld op € 1.550.

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.

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. 



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 
uitvaartverenigingen, een samenwerkings-
overeenkomst 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. 

Het valt ons op dat leden regelmatig vergeten hun 

kinderen aan te melden bij onze vereniging. 

Natuurlijk hoopt u ons nooit te hoeven 

inschakelen vanwege uw kinderen, maar ook dan 

zijn we er voor u. Het lidmaatschap is tot het jaar 

waarin ze 18 jaar worden gratis; kinderen vallen 

onder het lidmaatschap van de ouder(s)/ 

verzorger(s). Wanneer er tijdens de zwangerschap 

iets mis gaat en het kindje vroegtijdig overlijdt, 

valt dit onder het lidmaatschap van de ouder(s). 

Zijn uw kinderen al lid?

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 
afscheid te nemen. 

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. Door de W.T.N. wet mogen 
wij als vereniging geen geld uitkeren daar wij geen 
verzekeringsmaatschappij zijn maar enkel onze diensten in 
natura leveren. 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.

Bent u al lid bij ons?
Onze verantwoordelijk-
heid 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 

€ 425,-- 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 € 175,-- 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.

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

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.

Onze medewerkers

Het team van Uitvaartvereniging Westerbork is 
dit jaar gewijzigd. Mw. Grietje Goor is gestopt als 
reserve-aulabeheerder en zij is opgevolgd 
door Mw. Ingrid Mulder.

In mijn stageperiode kwam ik er achter dat het 
postmortale deel, de laatste zorg, mijn interesse trok. 
In Maart ben ik het team van de Uitvaartvereniging 
Westerbork e.o. komen versterken. 
Samen met Jannie Seubers doen wij het aulabeheer 
in Uitvaartcentrum 'De Kim'. 
Het werk doe ik met respect en veel liefde. Door mij 
eerlijk en open op te stellen hoop ik een goed 
passend evenwicht tussen formeel en informeel te 
kunnen creëren. 

Even voorstellen
Mijn naam is Ingrid Mulder, ik ben 29 jaar en woon in 
Witteveen. 
De interesse in dit vak was er al jaren, maar doordat 
het geen standaard beroep is en vaak met verdriet te 
maken heeft, twijfelde ik.
Door het plotseling overlijden van mijn moeder twee 
jaar geleden sloeg de twijfel om en ben ik gestart aan 
de opleiding tot uitvaartverzorgster. En met succes 
afgerond!

GEEN Lichtjesavond op de 

begraafplaatsen Westerbork en Witteveen 
in 2020. Door de vele regelgeving en 

voorschriften hebben we dit jaar besloten 
om voor ieders veiligheid de lichtjesavond 

niet door te laten gaan. 
Hopelijk uw begrip hiervoor.

Ingrid


	Pagina 1
	Pagina 2

