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Nieuwsbrief maart 2021 (incl. ledenkaart)
Uitvaartzorg Boerhaavelaan
Onze uitvaartvereniging heeft een overeenkomst met Uitvaartzorg Boerhaavelaan.
Wij zijn als bestuur uitermate tevreden over de dienstverlening en het verloop van
de uitvaarten.

Ledenbestand
Het ledental bedroeg op 1 januari 2021 in
totaal 1101. In 2020 zijn 12 leden
overleden en 3 leden zijn geschrapt wegens
wanbetaling (contributie-achterstand).
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
De 18-jarigen die voor het eerst zelfstandig lid worden (de groep kinderen geboren
tussen 01-10-2002 en 01-10-2003, die dan ook moeten betalen), worden apart per
brief benaderd over de verandering dat ze niet meer onder het lidmaatschap van de
ouders vallen. Ook willen we ouders vriendelijk verzoeken om kinderen in te
lichten/voor te bereiden op het zelfstandige lidmaatschap.

Andere uitvaartverzorger dan Boerhaavelaan? Bestuursbesluit d.d. 08-02-2021
De vereniging stelt zich ten doel om zonder winstoogmerk voor haar ingeschreven leden
een passende uitvaart te verzorgen of te laten verzorgen (statuten). Hiervoor hebben
we een overeenkomst gesloten met Uitvaartzorg Boerhaavelaan. De vereniging
werkt conform de Nardus norm en verzorgt de verzamelfactuur, waarbij alle kortingen,
commissies etc. één op één ten goede komen aan de nabestaanden. Binnen dit traject
hanteren we het uitkeren van een pakketwaarde van € 800.
Echter: Nabestaanden die voorbijgaan aan de wens van de overledene om de uitvaart
door de vereniging (in samenwerking met Boerhaavelaan en de manier waarop) te
laten verzorgen en om welke reden dan ook een beroep doen op een andere
uitvaartverzorger, krijgen de helft van de pakketwaarde uitbetaald.
Bij hoge uitzondering wordt hiervan afgeweken:
- Geweld of afstand (we hebben zelfs leden in het buitenland).
- Overige redenen: op basis van contact met de nabestaanden, door het
bestuur te beoordelen (het bestuur beoordeelt dit altijd achteraf).
Wanneer er sprake is van een andere uitvaartverzorger verzorgt de vereniging niet
de verzamelfactuur; dit doet de andere uitvaartverzorger. De andere
uitvaartverzorger kan ten alle tijden wel gebruik maken van de overige dienstverlening
van de vereniging, zoals inzet dragers, huur aula en materiaal etc.
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Financiële Administratie en stand van zaken
Ter ondersteuning van de kascommissie wordt de boekhouding en financiële administratie
gecontroleerd door ‘Administratiekantoor Mirjam Mulder’ in Leens.

Actuarieel rapport
De vereniging laat jaarlijks een actuarieel rapport opstellen om te beoordelen of de
financiële positie voldoende in staat is om te voldoen aan de financiële verplichtingen
(uitkering pakketwaarde). De dekkingsgraad van de vereniging bedraagt per 31 december
2020 135% van de benodigde voorziening. In deze berekening is geen rekening gehouden
met de materiële bezittingen van de vereniging, zoals het eigendom van de aula en andere
eigendommen (rijdende baren, lift-toestel, geluidsinstallatie etc.).

Contributie
De contributie blijft onveranderd! De contributie bedraagt € 21 per jaar bij automatische
incasso en € 24 bij betaling per brief met acceptgiro. De meeste mensen internetbankieren
tegenwoordig. Om deze reden vinden wij het niet meer nodig om bij de brief een
acceptgirokaart te voegen. Leden die niet internetbankieren worden verzocht hun eigen
overschrijvingsformulieren te gebruiken.
De contributie d.m.v. automatische incasso wordt in april afgeschreven.

Tarieven 2021
De gehanteerde tarieven vanaf 1 juni 2017 zijn per 1 januari 2021 voor een aantal
onderdelen aangepast. Voor het gebruik van de aula en geluidsinstallatie is een kleine
verhoging ingesteld. Ook voor het inzetten van dragers geldt een kleine verhoging.

Dragers / Klokluiders
Onze vereniging heeft op dit moment 11 dragers. Helaas is onze drager Arend Gunnink eind
2020 overleden. De vereniging heeft René Scholtens bereid gevonden om toe te treden tot
de drager groep. 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. Zowel in Leens, Zuurdijk als Wehe-den Hoorn zijn vaste klokluiders. Met
ingang van 2020 zijn dat in Wehe-den Hoorn Hans Zant en Han Wiersum.

Nieuwe Website
In 2020 is de website vernieuwd, zie www.uv-leens.nl

Nieuwe Geluidsinstallatie
We hebben een nieuw systeem aangeschaft. Het betreft een portable set van LD Systems. Dit
is een draagbare luidspreker met draadloze microfoon, ingebouwde cd-speler en usb. In deze
luidspreker zijn accu’s ingebouwd en kan zo op locatie gebruikt worden zonder 230v
aansluiting. Door de ingebouwde cd-speler en usb is het mogelijk om tijdens de
plechtigheid op locatie opnames af te spelen.

Bestuursleden
De vereniging is al langere tijd op zoek naar nieuwe bestuursleden. Belangstellenden voor
deze maatschappelijke bijdrage kunnen zich laten informeren door het bestuur.
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Algemene Ledenvergadering
Door de coronamaatregelen heeft er in 2020 geen Algemene Ledenvergadering
plaatsgevonden. Er is ook dit jaar waarschijnlijk geen algemene ledenvergadering; we kunnen
met de huidige coronamaatregelen geen vergadering plannen. Wanneer het echter wel kan,
wordt deze in het najaar van 2021 gehouden. Als dat niet lukt is er in april 2022 een nieuwe
ledenvergadering. De kascontrole vindt dit jaar wel plaats.

Licht op herinnering
In 2021 is geen herdenkingsbijeenkomst gepland.

Klachten
Heeft u 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 PE Leens, email:
uvkerspelleens@gmail.com of tel. 06-13542728.

Ledenkaarten

(zie achterzijde nieuwsbrief)

Op de achterzijde van deze nieuwsbrief vindt u uw ledenkaart. Zijn er foutieve of
ontbrekende namen (bijv. kinderen jonger dan 18 jaar), adreswijzigingen en overige
wijzigingen, dan verzoeken wij u dringend deze door te geven, zie de emailadressen van de
penningmeester en secretaris.

Tot slot
Heeft 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
Secretaris
G.H. Spoelman
Gerard
Penningmeester J. Wiersum
Jan
(Vertegenwoordiger voorheen Zuurdijk)
Bestuurslid
K.A.O. Oostindiën-Bronsema Karina
(Meldpunt en organisatie dragers)
Bestuurslid
J. Kloosterman
Jannie
(evenementen)
Bestuurslid
R. Lonsain
Rieks
(Vertegenwoordiger voorheen Schouwerzijl/Mensingeweer)
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