Via deze nieuwsbrief willen wij u als lid op de hoogte
houden van de ontwikkelingen bij onze uitvaartvereniging
en die in de uitvaartzorg. Deze nieuwsbrief is eveneens na
te lezen op onze website: www.uitvaartverenigingerica.nl.
Op deze site vindt u naast de nieuwsbrief ook allerlei
andere informatie over onze vereniging.

Persoonlijk wensenboekje

Adreswijzigingen of wijzigingen

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.

in de gezinssamenstelling gelieve u
aan ons door te geven.

Schriftelijk :
secretariaat:
De Kreuzen 32, 7887 CN Erica

per e-mail:
info@uvverica.nl

of telefonisch:
0591-302128

Contributie 2022
In onze algemene ledenvergadering
van 28 september 2021 is besloten
om de contributie 2022 te verhogen
met € 3,--. Dit besluit is genomen om
de toenemende kosten (uitbesteding
mutatievastlegging van de ﬁnanciëleen ledenadministratie) en
tariefverhogingen van derden op te
vangen. Tevens wordt onze actuariële
reserve (de reserve om ook de
toekomstige uitvaarten te kunnen
blijven verzorgen) negatief beïnvloed
door de lage rentevergoeding door
de banken en de zelfs negatieve
rente over spaartegoeden. Ook is de
korting op de uitvaartnota opnieuw
vastgesteld op € 1.750,-- per
uitvaart. Zie hiervoor het
kostenoverzicht, onderdeel van deze
nieuwsbrief.

Bestuur
Ons bestuur heeft op dit moment de volgende samenstelling:
J. Heller (voorzitter), J. Hendriks (secretaris), S. Platzer
(penningmeester), leden de dames A. Beukers, G. Einhaus en L.
ter Schure en de heer B. Arling. De heer Platzer gaat de heer
Hendriks vervangen als penningmeester met dien verstande dat
het vastleggen van mutaties in de ﬁnanciële- en ledenadministratie
worden uitbesteed aan UGNA in Coevorden. Dit heeft helaas
gevolgen voor de hoogte van de contributie voor 2022. In de
algemene ledenvergadering van 28 september 2021 is dit
uitgebreid aan de orde geweest en is hierover een unaniem
besluit genomen. Wij heten de heer Platzer, mede namens onze
leden, van harte welkom als penningmeester en hopen op een
lange, ﬁjne en vruchtbare samenwerking.
Omdat twee bestuursleden (in verband met leeftijd c.a.) te kennen
hebben gegeven in 2022 te willen stoppen zijn wij nog steeds op
zoek naar nieuwe en het liefst jonge enthousiaste bestuursleden.
Als wij er niet in slagen om ingaande 2023 een nieuwe voorzitter
en secretaris te benoemen dan heeft dit naast ﬁnanciële en
bestuurlijke problemen ook consequenties voor het voortbestaan
van onze vereniging. Wij zullen dan namelijk opnieuw bepaalde
werkzaamheden moeten onderbrengen bij derden, die hiervoor
betaald willen worden. De contributie zal dan ook zeker weer gaan
stijgen. Dus als u geïnteresseerd bent en het lijkt u een uitdaging
laat het ons dan alstublieft weten.

Bij overlijden
bel altijd
0800 - 0242526
0524 - 515 899
0591 - 633 020
(dag en nacht bereikbaar)

Onze uitvaarten worden
verzorgd door Uitvaartverzorging Nieuw-Amsterdam
(UGNA) te Coevorden.

UITNODIGING
ALGEMENE LEDENVERGADERING
27 september 2022 om 20.00 uur in ´t Schienvat

www.uitvaartverenigingerica.nl

(lees verder op pagina 2)

Leden en Algemene ledenvergadering 2022

Uitvaarten

Wij nodigen u van harte uit om onze algemene
ledenvergadering te komen bezoeken die wordt
gehouden op 27 september 2022 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
2023; bestuurssamenstelling; de ﬁnanciële vaste
vergoedingen vanaf 2023. Daarnaast wordt de
ontwerpbegroting 2023 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.

Onze uitvaarten worden verzorgd door
Uitvaartverzorging Nieuw-Amsterdam (UGNA)
te Coevorden.

Het bestuur

Kostenoverzicht 2022

Contributie

2022 in euro's

2022 indien geen machtiging
tot automatische betaling is
afgegeven

Gezinnen
Eén ouderlidgezin
Alleenstaanden

€ 92,00
€ 46,00
€ 4600

€ 94,50
€ 46,50
€ 46,50

Corona
Ook wij merken de gevolgen
van het Coronavirus, maar kunnen
deze samen met ons personeel
en de vrijwilligers goed opvangen.
Wij houden ons in navolging op UGNA
aan de richtlijnen van het RIVM. Hopelijk
kunnen wij zo spoedig mogelijk weer op
normale en door de nabestaanden

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.

gewenste wijze onze uitvaarten uitvoeren.
De maximale vaste vergoeding per uitvaart voor het jaar 2022 is in de algemene ledenvergadering van
2020 vastgesteld op € 1.750,--.

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

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 persoonsgegevens
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.

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

Verder is in de algemene ledenvergadering van 2021 het volgende besloten:

Onze uitvaarten dienen altijd verzorgd te worden door UGNA in Coevorden.

Kan de uitvaart niet door Uitvaartverzorging en Grafkistenfabriek Nieuw-Amsterdam (UGNA)
worden uitgevoerd dan kan in overleg met hun een andere uitvaartverzorger worden ingeschakeld.

Facturering van de uitvaartkosten door welke uitvaartverzorger dan ook dient altijd plaats te
vinden aan Uitvaartvereniging Erica. Uitvaartvereniging Erica zal vervolgens deze kosten, eventueel
aangevuld met de door henzelf gemaakte kosten, doorberekenen aan de nabestaanden onder
aftrek van de korting.

www.uitvaartverenigingerica.nl

