Wat houdt het lidmaatschap van de uitvaartvereniging feitelijk in?
Dit is een regelmatig gehoorde vraag en daar willen wij u graag iets over vertellen. U krijgt
met de uitvaartvereniging te maken, wanneer er onverhoopt sprake is van een sterfgeval in uw
directe (familie)kring. Na de melding komt de uitvaartverzorg(st)er bij u thuis en wordt alles
rondom het overlijden geregeld. Al het mogelijke wordt gedaan om dit op een piëteitsvolleen correcte wijze te doen, waarbij zoveel als mogelijk met de wensen van de nabestaanden
en/of de overledene (bij leven) rekening wordt gehouden. In een kort tijdsbestek moet er
ontzettend veel geregeld worden. In vogelvlucht: laatste verzorging van de overledene,
opbaren, dagelijkse controle, kisten, aangifte overlijden, vervoer, dragers, rouwcirculaires,
advertenties, bloemen, avondwake, begrafenis c.q. crematie, kerkdienst, koffietafel, nazorg,
dankbetuiging, grafsteen etc. De lijst zal zeker niet volledig zijn.
Contributie + vergoedingen
De contributie bedraagt voor een lid vanaf 18 jaar € 12,50 per jaar. Kinderen onder 18 jaar
zijn automatisch (niet betalend) lid via de ouders. De jaarlijkse incassering van de contributie
geschiedt voor het overgrote deel (96%) via een afgegeven machtiging.
Het lidmaatschap houdt in dat vanwege de vereniging geen tarief (€ 200,00) voor het
verzorgen van de uitvaart in rekening wordt gebracht. Bovendien wordt een gedeelte
(€ 125,00) van de vergoeding aan de uitvaartverzorg(st)er voor rekening van de vereniging
genomen. De kosten voor het gebruik van de koeling (€ 150,00) worden niet in rekening
gebracht en dit geldt eveneens voor het gebruik van rouwschermen (€ 50,00) indien de
opbaring
thuis plaatsvindt. Ook wordt het gebruik van allerlei klein materiaal
(bloemenstandaards € 10,00 condoleancetafel € 10,00) voor een lid niet berekend. Tot slot
wordt op de totale kosten een korting verleend, die momenteel € 655,00 bedraagt. U kunt
derhalve uitrekenen dat de kosten van een uitvaart voor een lid € 1.200,00 lager zullen
uitvallen dan die van een niet lid. Bovendien wordt bij elke uitvaart desgewenst aan de
nabestaanden de gids "Wat te doen na een overlijden" (gratis) uitgereikt. In dit boekwerk kunt
u alles vinden over zaken waar nabestaanden later mee te maken kunnen krijgen.
Wellicht dat u er aan denkt om lid te worden. Van harte welkom, maar dan moeten wij u wel
wijzen op het begrip "entreegeld". Dat is een bijdrage, die eenmalig betaald moet worden om
lid te kunnen worden met dan uiteraard ook gelijk alle rechten als lid. Hiervoor heeft het
bestuur een financiële formule opgesteld, die de penningmeester op verzoek graag aan u
voorlegt. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de leeftijd van het aspirant-lid. Met
enkele regioverenigingen zijn afspraken gemaakt betreffende het overnemen van elkaars
leden zonder entreegeld te hoeven betalen. Indien er sprake is van het lidmaatschap van een
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andere uitvaartvereniging, dan raden wij u aan dit dan ook te melden. Het huishoudelijk
reglement bepaalt dat aanmelding als lid niet meer mogelijk is voor degenen, die de leeftijd
van 65 jaar hebben bereikt. Het spreekt echter vanzelf dat ook de 65 plussers, zijnde niet lid,
op een nette uitvaart kunnen rekenen.
Verhuizing
Wanneer u uit het "werkgebied" van de vereniging vertrekt, kunt u toch lid blijven. Verhuist u
naar de nabije omgeving van de Martinusparochie, dan zal de uitvaart toch door St. Jozef
verzorgd kunnen worden met alle eerder genoemde lidmaatschapsrechten. Vertrekt u uit de
regio, dan blijven de rechten op de geldelijke tegemoetkoming (€ 655,00) onverminderd van
kracht. Overschrijven van onze vereniging naar buurverenigingen -zonder betalen entreegeldis in enkele gevallen ook mogelijk.
Ledenlijst
Onze vereniging telt bijna 2.000 leden, geregistreerd in een z.g. (digitale) ledenlijst. We
proberen die lijst zo actueel mogelijk te houden, maar we kunnen vanzelfsprekend niet op de
hoogte zijn van alle mutaties, die zich in het ledenbestand voordoen. Het verzoek is dan ook
om, wanneer u iets te melden heeft (bijv. geboorte, verhuizing uitwonend kind etc.) hiervan
opgave te doen -hetzij schriftelijk of per e-mail- naar info@uitvaartstjozeftveld.nl.
Wat te doen ingeval van overlijden?
Bij overlijden kunt u contact opnemen met een van onze uitvaartleid(st)ers:
Mevr. Anita Messelaar
Havenstraat 43
1736 KD Zijdewind
Tel: 06-20915051
Email: info@anitamesselaaruitvaart.nl
of:
Mevr. Sylvia Droog-van der Vliet
Tjaddinxlaan 23
1735 KA ‘t Veld
Tel: 0226-427030 of 06-41423578
Email: pietensylvia@hotmail.com
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