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Uitvaartvereniging Erica

Waarom
Via deze nieuwsbrief willen wij u als
lid op de hoogte houden van de
ontwikkelingen bij onze uitvaart-
vereniging en die in de uitvaartzorg.
Deze nieuwsbrief is eveneens in te
zien op onze website:
www.uitvaartverenigingerica.nl
die wij enige jaren geleden in gebruik
hebben genomen. Op deze site vindt
u naast de nieuwsbrief ook allerlei
andere informatie over onze
vereniging. 

Bestuur

Ons bestuur heeft op dit moment 
de volgende samenstelling:
J. Heller (voorzitter), J. Hendriks 
(secretaris/penningmeester), leden 
de dames A. Beukers, G. Einhaus en 
L. ter Schure en de heer B. Arling.
Nog steeds zijn wij op zoek naar 
een 7e bestuurslid, maar ook naar 
verjonging van ons bestuur Dus als 
u geïnteresseerd bent en het lijkt u 
een uitdaging laat het ons dan 
alstublieft weten.

Privacy Statement

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) in werking getreden. De AVG 
bevat nieuwe privacyregels met als
belangrijkste doel de persoons-
gegevens van een ieder nog beter 
te beschermen. Op basis daarvan
heeft het bestuur van onze

vereniging een Privacy Statement  
vastgesteld. Dit Statement is op 
verzoek verkrijgbaar.

Leden en Algemene 
ledenvergadering 
2019

Wij nodigen u van harte uit om onze 
algemene ledenvergadering te komen 
bezoeken die wordt gehouden op 
19 maart 2019 in 't Schienvat 
(aanvang 20.00 uur). Wij willen onze 
leden heel graag betrekken bij de 
besluitvorming over het voortbestaan 
en de financiële toekomst van onze 
vereniging. Maar ook uw mening over 
de ontwikkelingen in de uitvaartzorg 
willen wij graag horen. Daarom 
verzoeken wij u om onze algemene 
ledenvergadering te bezoeken.
Tijdens deze vergadering wordt door 
het bestuur verslag gedaan over het 
afgelopen jaar. Tevens zullen 
voorstellen ter besluitvorming worden
voorgelegd met betrekking tot: de 
contributie 2020; 
bestuurssamenstelling; de financiële 
vaste vergoedingen vanaf 2020. 
Daarnaast wordt de vernieuwde 
ontwerpbegroting 2019 
gepresenteerd. 
Wilt u graag invloed kunnen uit 
oefenen op het te voeren beleid. Het 
bestuur ziet uw suggesties, kritiek en 
ideeën met belangstelling tegemoet 
en zal deze uiteraard ter harte nemen 
bij de besluitvorming.

Het bestuur.

Persoonlijk 
wensenboekje 
Vanaf 1 januari 2016 is er voor 
onze leden een persoonlijk 
wensenboekje beschikbaar. In dit 
boekje heeft u de mogelijkheid 
om aan te geven op welke wijze u 
later uw uitvaart geregeld wilt 
zien. Het boekje is op aanvraag te 
verkrijgen.

Contributie 2019
In onze algemene ledenver-
gadering van 13 maart 2018 is 
besloten om de contributie 2019 
te verhogen met € 2,--. Hiertoe is 
besloten om de toenemende 
kosten en tariefverhogingen van 
derden op te vangen. En tevens 
om onze vereniging financieel 
gezond te houden en ook om 
toekomstige uitvaarten te kunnen 
blijven verzorgen. Zie hiervoor 
het kostenoverzicht aan de 
achterzijde van deze nieuwsbrief. 

Uitvaarten
Onze uitvaarten worden verzorgd 
door Uitvaartverzorging UGNA, 
0524 - 515 899.
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Kostenoverzicht 2019Kostenoverzicht 2019Kostenoverzicht 2019

Contributie  2019 indien geen  
    machtiging tot 
    automatische  
    betaling   
    is afgegeven

Gezinnen  € 78,00 € 80,50
Eénoudergezin € 39,00 € 41,50
Alleenstaanden € 39,00 € 41,50

Indien men lid wordt en men is ouder dan 30 jaar, dan is 
er een éénmalig instapbedrag verschuldigd. Deze is 
afhankelijk van de leeftijd. Voor kinderen tot en met 
18 jaar is geen contributie verschuldigd, maar ze dienen 
wel als lid bij ons geregistreerd te staan. In het jaar dat 
men 19 wordt, betaalt men dus voor het eerst contributie.

De maximale vaste vergoeding per uitvaart voor het jaar 
2019 is in de algemene ledenvergadering van 2018 
vastgesteld op € 1.700,--. 

De vergoeding zal echter nooit hoger kunnen zijn dan de 
door onze uitvaartvereniging gemaakte kosten voor enige 
uitvaart.

De hoogte van de vaste vergoeding wordt jaarlijks
vastgesteld in de betreffende algemene ledenvergadering.

Voeren wij niet zelf de uitvaartplechtigheid uit maar wordt 
deze, na onze instemming, door derden verzorgd, dan 
wordt er maximaal € 1.300,-- vergoed. Deze instemming  
zal slechts dan worden gegeven als de uitvaart niet door 
Uitvaartverzorging en Grafkistenfabriek Nieuw-Amsterdam 
(UGNA) kan worden uitgevoerd.

Adreswijzigingen of wijzigingen in de gezinssamenstelling gelieve u aan ons door te geven. 
Dit kunt u schriftelijk (secretariaat: De Kreuzen 32, 7887 CN Erica), 

via een e-mail (info@uvverica.nl) of telefonisch (0591-302128) doen.
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