INFORMATIEGIDS 2019
UITVAARTVERENIGING VOERENDAAL

Deze brochure is uitgegeven door:
Uitvaartvereniging Voerendaal
Kerkplein 43
6367 EN Voerendaal
Telefoon:
Fax:
E-mail:
Internet:

045-5750709
045-5751118
info@uvzvoerendaal.nl
www.uvzvoerendaal.nl

Kantooruren:
maandag t/m vrijdag van 9.00-12.30 uur
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VOORWOORD
Als bestuur proberen wij u zoveel en volledig mogelijk op de hoogte te houden van
alle actuele zaken.
De uitvaartwereld is en blijft in beweging, door de aanhoudende prijsstijgingen en
natuurlijk de moordende concurrentie zijn wij genoodzaakt alle zeilen bij te zetten.
Wij doen al het mogelijke om de contributie zo laag mogelijk te houden en onze
medewerkers zetten zich voor honderd procent in om onze leden een waardig
afscheid te verzorgen.
Er worden steeds meer en hogere eisen gesteld, maar wij zullen er alles aan doen
om aan de wensen van de nabestaande(n) tegemoet te komen.
Onze vereniging is gebaseerd op het solidariteitsbeginsel, werken zonder
winstoogmerk.
Daarom is het van levensbelang dat wij het ledenbestand op peil houden.
Een financieel gezonde vereniging en een groeiend aantal leden staan garant voor
een optimale dienstverlening.
Openingstijd van ons kantoor maandag tot en met vrijdag: van 9.00 – 12.30 uur.

Het bestuur.
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UITVAARTVERENIGING VOERENDAAL
Midden in de jaren dertig, de moeilijkste jaren van de vorige eeuw genoemd, bestond
er een grote behoefte aan onderlinge hulpverlening. Vooral op gebied van uitvaarten
waren er grote wantoestanden. Bij de beroepsbevolking, waaruit onze gemeente
voor meer dan 70 procent bestond, was grote armoede.
Slechte verzorging van overledenen, geen geld voor een H. Mis en geen hulp bij het
begraven, waren schering en inslag. Om in die wantoestanden verandering te
brengen, waren er gelukkig enkele mensen in onze gemeenschap, die besloten
voorbereidingen te treffen voor een begrafenisvereniging.
Vanaf het begin stond vast, dat in Voerendaal een vereniging moest komen voor
iedereen. Want arm en rijk kwamen bij het overlijden van een dierbare in een
noodsituatie.
Op 29 augustus 1937 werd een oprichtingsvergadering gehouden en op 15
september 1937 werden de eerste statuten en het huishoudelijk reglement
goedgekeurd. Het groeiproces ging langzaam in de beginjaren. Er moest nog veel
onbegrip en weerstand bij de hele gemeenschap overwonnen worden. Als gevolg
van het actieve beleid van het bestuur ging het, naarmate de jaren verstreken,
steeds beter. Bij de afsluiting van de eerste 25 jaar (in 1962) telde de vereniging
1400 aangesloten gezinnen. In 1993 werden ook de eerste leden in de toenmalige
gemeente Klimmen ingeschreven.
In samenwerking met de gemeente Voerendaal kon op 14 mei 1965 het eerste
mortuarium aan de Looierstraat worden geopend. Van jaar tot jaar steeg het
ledenaantal in de jaren´60 en ´70 gestaag. De solidariteitsgedachte stond hoog in het
vaandel.
In 1971 kon, dankzij de inzet van toenmalig bestuur, een fusie tot stand komen met
de vereniging van Schinveld. Dit betekende een groei van het ledenbestand met
meer dan 2000 leden.
Door de groei van onze vereniging kwam er een steeds groter tekort aan ruimte.
Tevens was het mortuarium aan de Looierstraat in slechte staat en moest er een
nieuw mortuarium komen. Lang werd met de gemeente overlegd over een nieuw
gebouw; uiteindelijk werd men het erover eens dat de locatie zou komen aan het
Kerkplein 43. In 1987 werd het nieuwe kantoor annex mortuarium in gebruik
genomen. Om mee te kunnen gaan met de eisen van deze tijd zijn de rouwkamers in
2013 volledig gerenoveerd.
Het is duidelijk, dat dit overzicht maar een greep is uit het wel en wee van onze
vereniging. Het uitdragen van onze solidariteit, de basis waarop onze vereniging
bestaat en die verwoord in onze statuten, wordt steeds meer op de proef gesteld.
Het is moeilijk in deze tijd van overdaad, verspilling en tegen elkaar oppronken, het
begrip piëteitvol hoog in het vaandel te houden en zonder winstoogmerk te werken.
In dit verband is het zeer terecht, onze uitvaartverzorgers en hun medewerkers onze
waardering uit te spreken voor hun grote inzet.
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UITVAARTVERENIGING VOERENDAAL
Bestuur
Voorzitter
Dhr. F.L. Kamps
Hogeweg 101
6367 BC Voerendaal
Secretaris
Dhr. J.A.G. Windmüller
Prof. Van Itersonstraat 130
6419 SE Heerlen
Penningmeester
Dhr. L.M.L. Boumans
Hendrik van Veldekestraat 25
6367 SE Voerendaal
Bestuurslid
Dhr. G.J. Lemmens
O.L. Vrouweplein 22
6367 BJ Voerendaal
Bestuurslid
Dhr. F.A.G. Lardinois
Florence Nightingalestraat 155
6441 HW Brunssum
Bestuurslid
Dhr. J.M.W. Jegers
Keerberg 34
6367 EJ Voerendaal
Bestuurslid/notulist
Mw. I. Keulers-Pieters
Keerberg 3
6367 EE Voerendaal
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Voordelen van het lidmaatschap van onze
uitvaartvereniging:

 we regelen en verzorgen de gehele uitvaart
 alle wensen worden gerespecteerd
 u bent verzekerd van een persoonlijk afscheid
 vertrouwd in eigen omgeving
 en van ondersteuning voor de nabestaanden
 we behartigen uw belangen zonder commercieel doel
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VOORZIENINGEN
De voorzieningen die bij het overlijden door de vereniging getroffen worden,
zoals onderstaand opgenomen in artikel 4, zijn vanaf 1 januari 2019 als volgt:
STATUTEN
Contributieverplichtingen van leden (artikel 12)
1. Van de ingeschrevenen wordt een periodieke contributie geheven naar hoogte
afhankelijk van de leeftijd van toetreding.
Van personen beneden de achttien jaar wordt een kindercontributie geheven;
Vanaf de maand nadat de leeftijd van achttien jaar wordt bereikt wordt de
volwassen contributie geheven.
2. De hoogte van de contributie is veranderlijk en wordt jaarlijks vastgesteld door de
algemene ledenvergadering.
ARTIKEL 4
De leden hebben, zowel voor zich, als voor hun mede-ingeschreven huisgenoten,
door en voor rekening van de vereniging, ingeval van overlijden, de volgende
voorzieningen te ontvangen:
a. Verzorging en vervoer van de overledene (vervoer binnen Nederland);
b. Opbaring met bloemversiering in de rouwkapel van de vereniging;
c. Opbaring elders, op wens van nabestaanden een vergoeding van maximaal
€ 110,-;
d. Thuisopbaring, indien dit mogelijk is, een vergoeding van maximaal € 110,-;
e. Het regelen van de uitvaartplechtigheid;
f. Het vervullen van de benodigde formaliteiten;
g. Graf- of crematiekist (standaardmodel);
h. Uitvaartleider en dragers/sters;
i. 100 st. rouwbrieven, standaardmodel;
j. 100 koffiekaartjes, standaardmodel;
k. 100 st. postzegels;
l. Verzendset voor rouwbrieven;
m. 200 st. gedachtenisprentjes, standaardmodel;
n. Rouwauto tijdens de uitvaartplechtigheid (indien nodig);
o. Bij begraven een tegemoetkoming in de kosten voor graf delven en/of grafrechten
tot maximaal € 1.050,00 of in de kosten van de crematie tot maximaal € 1.050,00
excl. urnplaatsing;
p. Gids van overlijden.
Uiteraard kunnen alle bijkomende individuele wensen voor u worden geregeld.
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Contributie per 1 januari 2019
Leeftijd
tot 12 jaar
12 tot 18 jaar
18 en 19 jaar
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Maandpremie
1,00
1,50
3,54
3,67
3,73
3,86
3,95
4,09
4,15
4,28
4,35
4,50
4,56
4,77
4,82
4,91
5,04
5,20
5,31
5,52
5,74
5,94
6,07
6,21
6,49
6,70
6,84
7,04
8,35
8,90
9,53
10,07
10,55
11,04
12,08
12.63
13,23
13,93
14,71
15,52
16,49
17,46
18,62
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Jaarpremie
12,00
18,00
42,48
44,04
44,76
46,32
47,40
49,08
49,80
51,36
52,20
54,00
54,72
57,24
57,84
58,92
60,48
62,40
63,72
66,24
68,88
71,28
72,84
74,52
77,88
80,40
82,08
84,48
100,20
106,80
114,36
120,84
126,60
132,48
144,96
151,56
158,76
167,16
176,52
186,24
197,88
209,52
223,44

Tevens bestaat de mogelijkheid na het 59e levensjaar lid te worden van de
Uitvaartvereniging Voerendaal. U kunt tegen een eenmalige inkoopsom volgens
onderstaande lijst lid worden, met volledig recht op het voorzieningenpakket.

Leeftijd
in jaren
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Inkoopbedragen
2019
2.200
2.250
2.300
2350
2.400
2.450
2.500
2.550
2.600
2.650
2.750
2.750
2.800
2.850
2.950
3.000

BELANGRIJK!!
Zorg dat al uw huisgenoten zijn ingeschreven.
Veranderingen in de gezinssamenstelling en of adreswijziging dienen schriftelijk
gemeld te worden bij het secretariaat.
Wij attenderen u erop dat, indien u mocht verhuizen en verzuimt uw nieuwe adres
door te geven, wij u niet meer kunnen bereiken!
Elk overlijden dient zo spoedig mogelijk (binnen 24 uur) mondeling bekend
gemaakt te worden bij de uitvaartleider van de vereniging.
Telefoon 045-5750709
Voor ingeschrevenen van de vereniging die niet woonachtig zijn binnen een straal
van 30 km van de plaats van de vestiging der vereniging, kan de uitvaart aan een
andere ondernemer of vereniging worden opgedragen.
De kosten hieraan verbonden worden vergoed, maximaal tot het bedrag
overeenkomstig de op dat moment geldende pakketwaarde conform artikel 5 van het
huishoudelijk reglement. Voor 2018 bedraagt de vergoeding € 2.250,U wordt beleefd verzocht van de bovenstaande nota te nemen, zodat u in
voorkomende gevallen weet hoe te handelen.
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Uitvaartvereniging Voerendaal
Kerkplein 43

Tel. 045-575 0709

6367 EN Voerendaal

Fax 045-575 1118

www.uvzvoerendaal.nl

info@uvzvoerendaal.nl

AANVRAAGFORMULIER LIDMAATSCHAP
Ondergetekende

___________________________________________________________

Straat

__________________________________________huisnr:____________

Postcode

_____________________

Woonplaats

__________________________________

Emailadres

___________________________________________________________

IBAN

___________________________________________________________

Tel.__________________

en zijn medegezinsleden wensen lid te worden van de Uitvaartvereniging Voerendaal
Naam

M/V

Geboortedatum

Gezinshoofd
Partner
Kind 1
Kind 2
Kind 3
Kind 4

Het lidmaatschap gaat steeds in per de eerste van de lopende maand na acceptatie van het bestuur.

Contributiebetaling:
o per maand/ kwartaal / jaar via automatische incasso
o via overschrijving
Gezondheidsverklaring
De kandidaat-leden:
a. zijn lichamelijk en geestelijk gezond?
o Ja
o Nee (s.v.p. toelichten)
b. lijden of hebben geleden aan een ziekte of aandoening?
o Ja (s.v.p. toelichten waarvoor; wanneer; hoe lang; of genezen?)
o Nee
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Uitvaartvereniging Voerendaal
Kerkplein 43

Tel. 045-575 0709

6367 EN Voerendaal

Fax 045-575 1118

www.uvzvoerendaal.nl

info@uvzvoerendaal.nl

Ruimte voor toelichting op gezondheidsverklaring

Privacy
Uitvaartvereniging Voerendaal doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom
zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons aan wet- en regelgeving, waaronder de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 2018 van toepassing is.
Met de ondertekening van dit aanvraagformulier geeft u ons toestemming tot verwerking van uw
persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, emailadres,
telefoonnummer, IBAN, gezinssamenstelling, burgerlijke staat en gezondheidsverklaring, voor zover
deze gegevens noodzakelijk zijn voor de beoordeling en de administratie van uw lidmaatschap.
Een uitgebreide toelichting op ons privacybeleid kunt u vinden op de website van onze vereniging
www.uvzvoerendaal.nl/privacy

Ondergetekende (het gezinshoofd) verklaart bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben
ingevuld.
Naam:

_______________________________

Datum

_______________________________

Plaats

_______________________________

Handtekening _______________________________
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