
 
 

 
Nieuwsbrief maart 2020 

 
                                              Het reilen en zeilen van onze vereniging. 

 

Uitvaartzorg Boerhaavelaan 
Onze uitvaartvereniging heeft een overeenkomst met Uitvaartzorg Boerhaavelaan. Wij zijn er 
als bestuur uitermate tevreden over hoe de uitvaarten steeds verlopen zijn. Ook voor het 
jaar 2020 blijven we samenwerken met Uitvaartzorg Boerhaavelaan Groningen.  
Er verandert voor u als leden, in vergelijking met vorig jaar, niets. 

 

Bestuursleden 

In ons bestuur heeft een wijziging plaats 
gevonden. Als bestuur hebben wij de 
heer G.H. Spoelman (Gerard) bereid 
gevonden om het secretariaat over te 
nemen. Hij is als nieuw bestuurslid in de 
algemene ledenvergadering van maart 
2019 als bestuurslid voor benoeming 
voorgedragen en is met algemene 
stemmen aangenomen. 
Secretariaat 
Het nieuwe adres is: Valge 51,  
9965 PE Leens, telefoon 06-13542728. 
Email: uvkerspelleens@gmail.com. 

 
Ledenbestand 
Het ledental bedroeg op 1 januari 2020 in totaal 1126. 
In 2019 zijn 16 leden overleden, een aantal 18-jarigen hebben hun lidmaatschap niet 
zelfstandig voortgezet en 2 leden zijn geschrapt wegens wanbetaling. 
Er zijn echter ook leden bijgekomen. Het ledenbestand bedroeg op 31 december 
2019 1146 leden, dus een afname van 20. 
Als er wijzigingen plaatsvinden in uw gezin of op uw adres wilt u die dan s.v.p. 
doorgeven aan onze penningmeester, dhr. J. Wiersum, Lemkesland 47, 9965 TV Leens 
(email uvkerspelleens@kpnmail.nl) of aan de secretaris, dhr. G.H. Spoelman, 
Valge 51, 9965 PE Leens (email uvkerspelleens@gmail.com). 
 
18-jarigen 
Naar aanleiding van een reactie van één onzer leden heeft het bestuur besloten om 
de 18-jarigen die voor het eerst zelfstandig lid worden, de groep kinderen geboren  
1-10-2001 tot 1-10-2002 die dan ook moeten betalen, apart bij brief te benaderen. 
Ook willen we de ouders vriendelijk verzoeken om uw kinderen in te lichten/voor te 
bereiden op dat zelfstandig lidmaatschap. 
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Lidmaatschap Federatie/Nardus 
Als vereniging waren wij aangesloten bij een (provinciale) Federatie. 
Deze Federatie stelt zich als doel het bevorderen van onze belangen en een goede en 
correcte verzorging van uitvaarten te realiseren en dient als een schakel tussen 
plaatselijke uitvaartverenigingen en de overkoepelende landelijke organisatie Nardus.  
Als bestuur zagen wij echter geen meerwaarde meer in het lidmaatschap van de 
Federatie. In eerste instantie waren we met Nardus een rechtstreeks lidmaatschap 
overeengekomen. In een later stadium is dat veranderd. Nardus was op dat moment 
bezig met een onderzoek naar organisatieverbetering en een hiervoor in het leven 
geroepen werkgroep heeft geadviseerd dat alleen rechtstreeks lidmaatschap van 
Nardus mogelijk is als er in de provincie geen Federatie is gevestigd. 

 
Financiële Administratie 
Ter ondersteuning van de kascommissie wordt de boekhouding en financiële 
administratie gecontroleerd door ‘Administratiekantoor Mirjam Mulder’ in Leens 

Contributie 
De contributie blijft onveranderd! De contributie bedraagt € 21 per jaar bij automatische 
incasso en € 24 bij betaling per acceptgirokaart.   
De contributie wordt in april a.s. afgeschreven. 

Factuur 
Na de uitvaart verzorgt onze vereniging als service voor haar leden de facturatie van alle 
daadwerkelijke kosten. U ontvangt een eindfactuur met de onderliggende nota’s.                  
De vereniging brengt hiervoor eenmalig € 50 in rekening  voor administratiekosten.        
Leden van onze vereniging hebben bovendien recht op een pakketvergoeding van € 800; dat 
bedrag wordt op de eindfactuur (verzamelfactuur) in mindering wordt gebracht. 
Polissen 
Als extra service aan u biedt onze vereniging aan om uw (oude) overlijdenspolissen voor u te 
incasseren, het verzekerde bedrag wordt ook op de eindfactuur in mindering gebracht. 
Mocht het verzekerde bedrag hoger zijn dan de eindfactuur dan ontvangen de nabestaanden 
(afhankelijk of de gesloten verzekering dat toelaat) dat bedrag uiteraard. De vereniging en 
Uitvaartzorg Boerhaavelaan kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de door uw 
verzekeringsmaatschappij aan ons opgegeven bedragen. 

 
Dragers 
Onze vereniging heeft op dit moment 11 dragers. Daar zijn wij als bestuur heel blij mee. 
Natuurlijk is niet iedereen op elk moment beschikbaar. Maar met 11 dragers is er voldoende 
ruimte om ervoor te zorgen dat er bij een uitvaart voldoende dragers aanwezig kunnen zijn. 

De dragers-organisatie is in handen van ons bestuurslid Karina Oostindiën.  
De uitvaartleider neemt in voorkomende gevallen contact op met Karina om de 
organisatie op te starten.  
 

Aula 
De vereniging heeft een eigen aula achter het gebouw Sjalom aan de  
Zr. A. Westerhofstraat. Van deze aula kan gebruik gemaakt worden om één 
overledene op te baren. Dat kan in een voorkomend geval aan de uitvaartleider 
kenbaar gemaakt worden. De aula is intussen voorzien van een airco; mochten de 
temperaturen (weer) oplopen, dan kan de ruimte worden gekoeld. 
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Nieuwe Website 
Onze website is niet helemaal actueel.  We ondervinden momenteel problemen met het 
onderhoud. De website draait op een heel oud platform wat al jaren niet meer wordt 
onderhouden. Op advies van Brinkman. IT heeft het bestuur besloten om nog dit jaar over te 
gaan op een nieuwe site waarbij wederom gebruik zal worden gemaakt van een 
hostingpakket en webdesign van Brinkman. IT. 

 

Nieuwe Geluidsinstallatie 
Onze draadloze geluidsinstallatie die gebruikt kan worden tijdens de plechtigheid op het 
kerkhof was aan vervanging toe. We hebben een nieuw systeem aangeschaft. 
Het betreft een portable set van LD Systems. Dit is een draagbare luidspreker met draadloze 
microfoon en ingebouwde cd speler met usb. In deze luidspreker zitten accu’s ingebouwd en 
kun je zo op locatie gebruiken zonder 230v aansluiting. Door de ingebouwde cd speler met 
usb is het mogelijk om tijdens de plechtigheid op locatie opnames af te spelen. 

 
Opknappen oude graven/onderhoud begraafplaatsen 
Het opknappen van oude graven geschiedt door vrijwilligers op de begraafplaatsen 
van Leens, Wehe-den Hoorn, Mensingeweer en Zuurdijk. Op de begraafplaats van 
Zuurdijk verrichten de vrijwilligers ook onderhoudswerkzaamheden.  

 
Klachten  
Hebt u echter een serieuze klacht over het werk van de vereniging of over een factuur 
betreffende een uitvaart , dan dient u zich te wenden tot de secretaris, Valge 51, 9965 RS 
Leens, email: uvkerspelleens@gmail.com of  tel. 06-13542728. 

 
 

Algemene Ledenvergadering  
 

    
Vanwege de uitgevaardigde richtlijnen naar aanleiding van het uitbreken van de 
coronacrisis heeft het bestuur besloten de algemene ledenvergadering, die gepland 
stond voor donderdag 2 april 2020, uit te stellen tot een nader te bepalen datum. 
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Herdenkingsbijeenkomst 30 oktober 2020 vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur 

                                    
 
Op 30 oktober a.s. vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur organiseert onze uitvaartvereniging 
in samenwerking met Dorpsbelangen Leens een herdenkingsbijeenkomst op de 
begraafplaats in Leens. 

 
“Licht op herinnering”.  
Belangstellenden kunnen op de begraafplaats hun geliefden herdenken. De paden op 
de begraafplaats worden door zo’n 1500 waxinelichtjes verlicht. Er wordt ook een 
herdenkingsplek ingericht. In een verwarmde tent wordt koffie/thee verstrekt  en 
daar is ook onze uitvaartverzorger aanwezig, voor vragen en overleg. De 
herdenkingsbijeenkomst wordt mogelijk gemaakt door tal van lokale bedrijven, een 
kerk, een school, dragers en vrijwilligers. 

 
Tot slot  
Hebt u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen, dan kunt u altijd terecht bij één van de 

bestuursleden of kijk op onze website www.uv-leens.nl. 

         
Het bestuur: 
 
Voorzitter   J. Sikkema   Jebbe   tel. 0595-855427 
 
Secretaris    G.H. Spoelman  Gerard  tel. 06-13542728 
 
Penningmeester J. Wiersum   Jan   tel. 0595-571622 
(vertegenwoordiger voorheen Zuurdijk)  
 
Bestuurslid     K.A.O. Oostindiën-Bronsema    Karina  tel. 0595-572195  
(meldpunt en organisatie dragers) 
 
Bestuurslid     J. Kloosterman   Jannie  tel. 0595-571818    
(evenementen) 
 
Bestuurslid          R. Lonsain   Rieks  tel. 0595-491683  
(vertegenwoordiger voorheen Schouwerzijl/Mensingeweer) 


