HUISHOUDELIJK REGLEMENT
van de Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” te Beerzerveld e.o.
Adres: Oordstraat 12, 7685 PB Beerzerveld.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 1
De vereniging kent A-leden en B-leden.
De A-leden zijn die leden die lid zijn geworden vóór 1 januari 1976 en destijds hebben gekozen voor
het betalen van de helft van de contributie waar tegenover staat dat zij recht hebben op een
vergoeding ter grootte van de helft van de vergoeding welke de B-leden krijgen. Personen die het
lidmaatschap hebben verkregen na 1 januari 1976 behoren tot de B-leden. Het aanmelden als A-lid
is niet meer mogelijk.
Artikel 2
Kinderen dienen uiterlijk drie maanden na de geboorte bij de vereniging te worden aangemeld.
Adoptie- en pleegkinderen (door de overheid als gesubsidieerd aangemerkt) dienen uiterlijk 3
maanden na opname in het gezin te worden aangemeld.
Tot de leeftijd van 18 jaren behoren kinderen tot de aangeslotenen en worden zij aangeduid als
juniorleden.
Artikel 3
Contributie en vergoeding.
1. De hoogte van de contributie welke jaarlijks is verschuldigd door de leden alsmede de hoogte
van de vergoeding welke de vereniging bijdraagt aan de kosten van de uitvaart worden op
voorstel van het bestuur vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
De hoogte van de vergoeding wordt afzonderlijk vastgesteld voor de volgende groepen van
verzekerde leden/juniorleden:
a. Levenloos geborenen en kinderen tót 7 dagen;
b. Kinderen van 7 dagen tót 10 jaar;
c. personen van 10 jaar en ouder.
2. Personen, die lid wensen te worden nadat zij de leeftijd van 30 jaren hebben bereikt, betalen
een door het bestuur vast te stellen entreegeld gerelateerd aan de leeftijd volgens de daarvoor
geldende richtlijn. Het bestuur beslist over de toelating.
Degene, die in de loop van het verenigingsjaar in de eerste helft als lid toetreedt betaalt de
volledige bijdrage; bij toetreding gedurende de tweede helft van het jaar:de helft van de
contributie.
3. Inwonende en/of studerende meerderjarige kinderen in de leeftijd van 18 tót 21 jaar zijn een
jaarlijkse contributie verschuldigd gelijk aan een kwart van de gezinscontributie.
Onder gezinscontributie wordt verstaan: man + vrouw + kinderen tót de leeftijd van 18 jaar.
Kinderen van alleenstaanden betalen een bedrag van 5% van de gezinscontributie.
4. De contributie dient uiterlijk per 1 april van het boekjaar worden voldaan aan de secretaris/
penningmeester. Betaling kan geschieden per bank, kas, giro. Indien betaling pas na 1 april geschiedt,
zal, behalve in het geval van gespreide betaling de contributie worden geïnd met
verhoging van de incassokosten. Deze kosten worden door het bestuur vastgesteld.
5. De leden kunnen, indien gewenst, de jaarlijks verschuldigde contributie ook in termijnen
voldoen. De laatste termijn uiterlijk per 1 december van het boekjaar. Afwijkingen van deze
regel kan plaatsvinden na overleg met het bestuur.
6. Een lid kan, na voorafgaande schriftelijke waarschuwing door het bestuur uit het
lidmaatschap worden ontzet in geval van wanbetaling gedurende één (1) jaar nadat de
contributie is verschuldigd.
Artikel 4
1. Het bestuur benoemt de uitvaartverzorger, aan wie de algehele uitvoering van de
uitvaart wordt opgedragen.
Ter nastreving van het in de statuten omschreven doel heeft de uitvaartvereniging “De
Laatste Eer” te Beerzerveld en omstreken een dienstverleningsbetrekking met een erkende
uitvaartondernemer uit de regio.
Het overlijden van een lid dient binnen 12 uur na het overlijden gemeld te worden aan het
adres van deze uitvaartondernemer. Deze betrekking betekent voor de leden geen verplichting
inzake de keuze van de uitvaartondernemer.
Bij het overlijden van een lid wordt door de uitvaartonderneming voor rekening van de
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uitvaartvereniging in overleg met de nabestaanden onder meer het navolgende geregeld:
a. Het overbrengen van de overledene van de plaats van overlijden naar het gebouw,
kerk, aula, kerkhof casu quo crematorium.
b. Opbaring van de overledene.
c. Het verzorgen van de overledene.
d. Het bestellen van een graf en een grafkist.
e. Het verzorgen van de formaliteiten voor de uitvaart zoals de rouwcirculaires,
advertenties, het adresseren en posten van de rouwcirculaires; alles in overleg met de
betreffende families.
f. Het doen van aangifte van overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.
g. Het begeleiden en de verzorging van de uitvaart.
h. De uitvaartplechtigheid: (ere-) dienst of afscheidsritueel vanuit de kerk/ aula/
uitvaartcentrum die door nabestaanden zelf vorm wordt gegeven.
i. Het overbrengen van de overledene naar de plaats waar de uitvaartplechtigheid plaats
vindt en van daar naar de begraafplaats of naar het crematorium
j. Indien wordt gekozen voor een begrafenis, het delven van een graf.
k. Indien wordt gekozen voor een crematie wordt de crematieplechtigheid verzorgd.
l. Een condoleanceregister.
2. Het bestuur benoemt 4 vaste en (zo mogelijk) 2 reservedragers (bij voorkeur) uit
het ledenbestand van de vereniging.
Artikel 5
De kosten welke gemaakt worden voor de verzorging zoals omschreven in artikel 4 worden in
eerste instantie door de vereniging betaald.
Uiterlijk één maand na het overlijden ontvangen de nabestaanden van het overleden lid een
totaalnota.
Indien de kosten van de uitvaart van de overledene het bedrag van de vergoeding overschrijden
dient dit meerdere bedrag uiterlijk 2 maanden na ontvangst van de rekening te worden voldaan
aan de penningmeester.
Indien de kosten lager uitvallen dan het bedrag van de vergoeding, zal het restant bedrag aan de
verenigingskas ten goede komen.
Artikel 6
1. Een lid van de vereniging dat buiten het verzorgingsgebied gaat wonen, kan lid van de
vereniging blijven.
2. De uitvaart van het hiervoor sub 1 bedoelde lid kan in een plaats naar zijn/haar keuze
geschieden, zulks ter beoordeling van het bestuur en tegen bijbetaling van eventueel extra te
maken kosten.
Artikel 7
Schriftelijke mededeling aan de secretaris dient te geschieden in het geval van :
- verhuizing, ook van inwonende kinderen
- geboorte van kinderen van leden, uiterlijk 3 maanden na de geboortedatum.
- huwelijk van tot het gezin behorende kinderen
- aannemen van pleegkinderen
- adoptie van kinderen
- hertrouwen of scheiden van een lid.
- samenwonen
Artikel 8
De penningmeester ontvangt een jaarlijkse vergoeding. Deze vergoeding wordt door de
ledenvergadering vastgesteld.
De dragers ontvangen een vergoeding per dienst. Deze vergoeding wordt door de
ledenvergadering vastgesteld
Artikel 9
In bijzondere gevallen, waarin dit reglement of de statuten niet voorziet beslist het bestuur.
Artikel 10.
Dit reglement is vastgesteld op de ledenvergadering van 20 april 2011
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