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Bestuur www.fedgron.nl 
Henk van Wijk voorzitter 
Albert Berends penningmeester 
Maria Luimstra secretaris 
Rigtje Heuker    lid 
Joyce Nijholt lid  
Renate Horlings lid  
 

Rayonvergaderingen 2019 
De eerst rayonvergadering werd gehouden in 
rouwcentrum Raadhof in Nieuwe Pekela. 
Uitvaartvereniging HULP IN NOOD viert dit 
jaar hun 100 jarig bestaan. Op de foto 
overhandigt Henk van Wijk een bloemetje aan 
de voorzitter mevrouw Westers-Borgesius. 
Een compliment aan deze vereniging voor al 
het werk dat zij verzetten voor de uitvaartzorg 
in Nieuwe Pekela.  
De tweede vergadering vond plaats in Ten 
Post en de laatste op 19 oktober in Zuidhorn. 
Over het algemeen werden alle 
vergaderingen goed bezocht. Zodra de 
concept notulen klaar zijn worden deze met de 
verenigingen gedeeld en geplaatst op onze 
website: www.fedgron.nl 
 

Beleidsplan 
In de vorige nieuwsbrief hebben we uitgebreider gecommuniceerd over het beleidsplan. Op 
de rayonbijeenkomsten is een de huidige stand van zaken gegeven, welke u binnenkort in 
de notulen kunt lezen.Met betrekking tot Bestuursdynamiek verwachten we in onze 
volgende nieuwsbrief wat meer concreet nieuws te vertellen. We zien dat steeds meer 
verenigingen zich oriënteren op mogelijke samenwerking. Heeft uw vereniging 
ondersteuning of begeleiding nodig om tot het juiste gesprek te komen dan staan wij voor u 
klaar. info@fedgron.nl  

 
Reprorecht 
Het kan zijn dat uw vereniging een nota krijgt van “Stichting Reprorecht”. Het betreft de 
Regeling Reprorecht Bedrijfsleven. Veel verenigingen hebben daar in het verleden een nota 
over gekregen. De Federatie heeft deze verenigingen bijgestaan om bezwaar te maken. 
Recentelijk heeft de Federatie ook weer voor een vereniging bezwaar gemaakt voor deze 
nota Reprorecht en het bezwaar is toegekend.  
Ontvangt uw vereniging een nota voor het Reprorecht, neem contact op met de Federatie 
voor een bezwaar, zodat uw vereniging die onnodige kosten kan besparen. 
 

http://www.fedgron.nl/
http://www.fedgron.nl/
http://www.fedgron.nl/
http://www.fedgron.nl/
mailto:info@fedgron.nl
mailto:info@fedgron.nl


 

  

2 

 

REKENTOOLS Wat zijn rekentools. 
1. Inleggeld. 

Er is nog steeds geen eenduidigheid over het betalen van een inleggeld als iemand 
op latere leeftijd lid wil worden na de ‘gratis’ lidmaatschap tot 18 jaar (of 16 jaar). Op 
basis van de leeftijd wordt het inleggeld berekend of van een staffel gehaald die 
door de vereniging is vastgesteld in het Huishoudelijk Reglement of ‘zomaar’ door 
het bestuur. 
Meestal zit er wel een goed beweegreden achter, maar soms is het ook uit de losse   
hand. 
Om daar toch een eenduidigheid in te krijgen heeft de Actuaris van Actwell een 
rekentool ontwikkeld die in principe door elke vereniging gebruikt kan worden. 
Op basis van leeftijd, de pakketwaarde en de contributie wordt een inlegbedrag 
berekend waardoor de persoon lid kan worden van de vereniging. 
 

2. Overschrijving van leden 
In het verleden heeft de Federatie Groningen met de Friese Federatie en de 
Drentse Bond een convenant getekend waarin we elkaars leden respecteren en de 
uitvaart van een lid van een andere vereniging die ook lid is van 1 van de 
genoemde bonden beschouwen als een eigen lid. Uiteraard zonder de 
pakketwaarde van de eigen vereniging te betalen/verrekenen. 
Dit nadat er van verschillende kanten commentaar was dat verenigingen een opslag 
berekenden als een overledene geen lid was. 
Dit convenant is overgenomen door Nardus en ook landelijk uitgedragen. 
Daarnaast bestaat er ook een mogelijkheid om een persoon/gezin over te schrijven 
naar een andere vereniging. 
Dat dit een heel gedoe is ivm de verschillen in contributie en de pakketwaarde van 
de oude en de nieuwe vereniging en de leeftijd van de betrokkene(n), heeft de 
actuaris hier ook een rekentool voor gemaakt. 
Op basis van de oude en de nieuwe contributie/pakketwaarde EN de leeftijd komen 
er bedragen uit voor de beide verenigingen.  
Dit kan betekenen dat de ene vereniging iets ‘krijgt’ en de andere vereniging iets 
moet ‘betalen’, of andersom of dat het lid zelf nog iets moet bij betalen. 
Opm. Bij een overschrijving moet opgemerkt worden dat BEIDE verenigingen 
hiermee akkoord moeten gaan ivm de berekende bedragen. 

Het blijkt dat dit een ingewikkelde materie is en een kleine vergissing in de berekening is 
gauw gemaakt. 
Wij verzoeken u in die gevallen even contact op te nemen met de Federatie om samen die 
berekening  door te lopen om zo voor alle partijen een goed resultaat neer te zetten. 
Opm. Uiteraard is dit geen verplichting, iedere vereniging is autonoom en kan zelf geldige 
besluiten nemen in zulke gevallen. Het is alleen een hulpmiddel om gezamenlijk tot 
overeenstemming te komen en een gelijkheid te creëren bij alle aangesloten verenigingen. 

Even delen 
Het is belangrijk om ervaringen en ontwikkelingen vanuit de verenigingen te delen. Hiervoor 
ontvangen we ook graag informatie van u. Het kan andere bestuurders stimuleren in 
beweging te komen, zodat we niet stilstaan maar zichtbaar maken dat vele vrijwilligers zich 
inzetten voor Noaberschap, voor de uitvaartvereniging in het dorp. Stuur uw kopij of foto’s  
of andere tips naar info@fedgron.nl 
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Flyer nieuwe bewoners Ten Boer 
Uitvaartvereniging Ten Boer zorgde voor naamsbekendheid door te adverteren in een 
welkomstpakket van inwoners van de voormalige gemeente Ten Boer. Op pagina 2 van 
deze nieuwsbrief een voorbeeld van flyer. De vereniging is van plan alle 
uitvaartverenigingen uit de voormalige gemeente Ten Boer te benaderen om deze flyer 
gezamenlijk te ontwikkelen en aan te bieden. Een mooi voorbeeld om ook met u te delen. 
Misschien is het ook een kans voor uw vereniging. 
 
Henk Kremer 
secr. Uitvaartvereniging Ten Boer   
 
Uitvaartvereniging Ten Boer  
Beste nieuwe inwoner(s) van Ten Boer,  
 
Hartelijk welkom in ons dorp en we wensen u een fijne tijd. Waarschijnlijk hebt u zich al 
georiënteerd  of bent u nog bezig om u te oriënteren via internet of uw nieuwe buren? Graag 
willen we uw aandacht vestigen op iets waar je doorgaans niet het eerst aan denkt als je pas bent 
verhuisd.  
 
En dat is als u onverhoopt plotseling te maken krijgt met een sterfgeval binnen uw gezin, relatie, of 
als alleenstaande  of anderszins. Naast het moeten regelen van zo’n uitvaart krijgt u te maken met  
kosten variërend van €5000- €10.000! 

 
Een uitvaart is vaak duurder dan je denkt! 

 
Wist u dat u naast een uitvaartverzekering ook lid kunt worden van de plaatselijke 
uitvaartvereniging? Deze vereniging bestaat al sinds 1910 en stamt uit de traditie van goed 
‘noaberschap’. Dat wil zeggen dat je buren je uitvaart regelden en verzorgden.  
 
Tegen een jaarlijkse contributie van €27/pp/jaar (kinderen tot 18 jaar gratis) kunt u lid worden . 
Tarief 2019. 
 
Wat krijgt u daarvoor? 
Lidmaatschap biedt u een pakket van diensten ter waarde van circa €1000. Eén telefoontje naar 
onze uitvaartverzorger Jan van Houten en u hebt dezelfde dag een vertrouwd persoon die samen 
met u naar uw persoonlijke wensen de uitvaart tot in de puntjes regelt.  Daarnaast kunt u 
aanspraak maken op dragers, het luiden van de klok en een gedeeltelijke vergoeding voor het graf 
delven. Deze vergoeding geldt ook voor cremeren. 
 
Wilt u graag meer info? 
Zie daarvoor onze website www.uitvaarttenboer.nl. of bel één van onze bestuursleden. 

http://www.uitvaarttenboer.nl/
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In het zonnetje gezet 
Vrijdag 20 september heeft Albert Berends aan de heren Albert Hofman en Henk Smit een 
oorkonde uitgereikt voor hun jaren lange inzet als drager voor de Begrafenisvereniging  
Winsum-Obergum. Beide personen hebben dit jaar hun werk voor de vereniging moeten 
beëindigen. In een gezamenlijke bijeenkomst van het bestuur en de dragers van de 
Begrafenisvereniging werden ze in het zonnetje gezet voor hun vele werk. Postuum is de 
oorkonde nog uitgereikt aan de heer Roelof Holtrop.  

 

 

Allerzielen 3 november 
Op begraafplaats Wittewierum heeft men op 3 november opnieuw stilgestaan om de 
overledenen te herdenken. De betekenis die de mensen hadden wordt levend gehouden. 
Er is ruimte om te treuren om het gemis, maar ook ruimte om met vreugde terug te kijken 
op hetgeen er niet meer is. 
Ook op de begraafplaats Accacialaan in Winschoten werden de overledenen herdacht. De 
herdenking Allerzielen Winschoten is onderdeel van stichting TrOost Groningen. 
 

Begrafenisvereniging Winsum-Obergum 
organiseert “Licht op herinnering” 
Op vrijdagavond 29 november organiseert 
begrafenisvereniging Winsum-Obergum 
lichtjesavond met als thema “Licht op 
herinnering”. Er wordt  even stil gestaan bij de 
overledenen van afgelopen jaar. 
Ritueelbegeleider “Sprekend Jeannette” is 
hierbij uitgenodigd. De vereniging adverteert in 
de krant, op een reclamelichtbord en door 
middel van flyers.  
 
 

 
 
 
 
 

Klik hier om onze facebooksite te 
bezoeken. Liken en delen wordt op prijs 
gesteld 

https://www.facebook.com/Uitvaartfederatie-Groningen-101779724542181/
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