DE LAATSTE EER
UITVAARTVERENIGING
Oosterbierum & Klooster-Lidlum
Nieuws van de uitvaartvereniging
Nadenken over je uitvaart of die van een naaste, er zijn leukere dingen om mee bezig te zijn. Toch is
het voor de verwerking na een overlijden van groot belang om het verlies van een dierbare goed,
liefst geheel naar wens van de overledene zelf, af te kunnen sluiten. Het is daarom verstandig hier
eens bij stil te staan. Niet alleen voor jezelf maar (misschien vooral) ook voor degene die achterblijft.
Belang lidmaatschap plaatselijke uitvaartvereniging
Wat maakt het lidmaatschap van een plaatselijke uitvaartvereniging zo uniek. Wij hebben de
kenmerken van een plaatselijke uitvaartvereniging voor je op een rij gezet:
*Dichtbij
*Respect en betrokkenheid bij overledene en nabestaanden
*Geen winstoogmerk
*Lage contributie
Het voordeel van het lidmaatschap van een plaatselijke vereniging is verder dat na 1 telefoontje naar
de bode de gehele uitvaart in overleg geregeld wordt naar de wensen van de overledene of diens
nabestaanden. Het is fijn dat deze zorg je uit handen wordt genomen door iemand die het dorp en
de mensen die er wonen kent.
Ledenkorting
Als lid van onze vereniging krijg je een ledenkorting van € 1000,-. Als je ouders lid zijn van een
uitvaartvereniging dan ben je tot je 18e gratis lid van de vereniging. In het jaar van je 19e verjaardag,
wordt je automatisch, zelfstandig betalend lid. Je hebt dan recht op de volledige ledenkorting. Indien
je op latere leeftijd lid wordt ben je percentagelid. Dit betekent dat je dan geen recht hebt op de
volledige ledenkorting, tenzij je een hogere inlegpremie betaalt. In dat geval heb je later wel recht op
de volledige ledenkorting. De ledenkorting is niet voldoende om de uitvaart te betalen. De kosten
van een uitvaart kunnen nogal verschillen, maar liggen gemiddeld tussen € 4500,- en € 5500,-,
exclusief de kosten voor een grafsteen. Ben je lid van onze vereniging dan wordt de ledenkorting in
mindering gebracht op de rekening.
Sparen of bijverzekeren
Een mogelijkheid om de kosten van een uitvaart in de toekomst te kunnen betalen is om maandelijks
een bedrag opzij te leggen of door het afsluiten van een uitvaartverzekering. Want je wilt toch liever
niet je nabestaanden opzadelen met de kosten voor jouw uitvaart. Nederland kent een aantal grote
uitvaartverzekeraars. Ook die willen je uitvaart goed regelen, maar ze hebben vooral een ander doel:
zoveel mogelijk winst maken. Wees daarom kritisch op wat je afsluit. Bij het afsluiten van een
verzekering raden wij je aan te kiezen voor een kapitaalverzekering. Deze keert bij overlijden een
bedrag aan geld uit. Je hebt ook naturapolissen. Deze verzekeringen keren geen geld uit maar
leveren zelf de diensten voor de uitvaart. Zij hebben hiervoor hun eigen tarieven en leveranciers. Een

verzekering in natura staat lang niet altijd toe dat de uitvaart door een uitvaartvereniging wordt
gedaan. Wees hier dus voorzichtig mee. Zo voorkom je teleurstellingen.
Website
Op www.oosterbierum.info vind je onder het kopje ‘Verenigingen’ ook onze uitvaartvereniging
‘De Laatste Eer’. Via de link die daar staat kom je op een pagina met informatie.
Onze vereniging is aangesloten bij de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland, de
overkoepelende organisatie voor Friese uitvaartverenigingen. Zij hebben onlangs een prachtige
nieuwe site ontworpen. Een bezoek aan deze site bevelen wij van harte bij je aan. Er staat veel
informatie over alles wat te maken heeft met de uitvaart. Onder de kopjes Federatie, Leven, Sterven
en Verwerken staat praktische informatie. Zo staat er onder het kopje Leven een overzicht van de
kosten van een gemiddelde uitvaart en onder het kopje Sterven een checklist bij overlijden en zelfs
een muziekhoek. Kijk snel op www.uitvaartfederatie.nl.
Lidmaatschap
Ben jij al lid van onze vereniging? Je bent van harte welkom. Alle informatie over het lidmaatschap
kun je vinden op www.oosterbierum.info. Hier kun je ook terecht voor vragen. Maar je kunt
natuurlijk ook altijd contact opnemen met een lid van het bestuur of onze bode. Hieronder staan de
gegevens.
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