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Nieuwsbrief december 2016 

 

Geachte mevrouw/meneer, 

 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Dorkwerd. Het 

bestuur wil u graag informeren over de volgende punten: 

 

 

Naamswijziging 
Op de Algemene Ledenvergadering van 13 april 2016 heeft het bestuur voorgesteld de naam van de 

vereniging te wijzigen van Begrafenisvereniging “De Laatste Eer” Dorkwerd in Uitvaartvereniging 

“De Laatste Eer” Dorkwerd. De reden voor dit voorstel is het feit dat de term Begrafenisvereniging 

niet meer altijd de juiste is aangezien er ook steeds vaker voor een crematie gekozen wordt. Door de 

naam van de vereniging te wijzigen naar Uitvaartvereniging blijkt naar buiten uit dat de vereniging 

er niet alleen is voor begrafenissen, maar ook voor crematies en alle andere vormen van uitvaarten. 

Het voorstel is tijdens de ALV aangenomen. Met het oog op kostenbesparing zal de naamswijziging 

pas in de statuten aangepast worden wanneer er meer redenen zijn om deze aan te passen. Naar 

buiten uit noemen wij de vereniging nu dus Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Dorkwerd. 

 

 

Website 
Sinds kort beschikt de Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Dorkwerd over een eigen website. De 

website zal gebruikt worden voor informatieverstrekking aan leden en niet-leden. Mocht u meer 

willen weten over de vereniging of een vraag hebben over de vereniging, dan kunt u op 

www.uitvaartverenigingdorkwerd.nl terecht voor meer informatie. Uiteraard blijven de traditionele 

middelen van communiceren ook beschikbaar, zie voor de betreffende contactgegevens elders in 

deze nieuwsbrief. 

 

 

Bestuurswissel + gegevens nieuwe secretaris 
Op de Algemene Ledenvergadering van 13 april 2016 heeft er een bestuurswissel plaatsgevonden. 

Na 17 jaar lang secretaris te zijn geweest van de vereniging heeft Netty Schuitema-Korsaan 

besloten te stoppen. De vereniging heeft Netty bedankt voor haar jarenlange inzet en als blijk van 

waardering heeft ze van de Federatie een oorkonde ontvangen.  

Als nieuwe secretaris heeft het bestuur voorgesteld om Jan Pieter Schuitema te benoemen. De 

aanwezige leden zijn hiermee akkoord gegaan.  

 

Jan Pieter Schuitema is te bereiken via: 

e-mail: dorkwerd@fedgron.nl  

telefoon: 06 – 4640 8759 

en per post: Heinsiusstraat 109   9716AS   Groningen 

 

 

Samenvatting Algemene Ledenvergadering 
Tijdens de ALV van 13 april 2016 zijn als eerste zowel de notulen van de ALV 2015 als het 

jaarverslag goedgekeurd, verder heeft penningmeester A. Berends het financieel jaarverslag 2015 en 

de begroting 2016 toegelicht en heeft de kascommissie de kas in orde bevonden. Besloten is dat de 

contributie, pakketwaarde en vergoedingen in 2017 hetzelfde blijven als in 2016. De contributie 

blijft dus €21,- en de pakketwaarde blijft €750,-. Tot slot heeft de bestuurswissel plaatsgevonden en 

is gesproken over de naamswijziging. Zie voor beide onderwerpen de punten eerder in de 

nieuwsbrief. 



 

 

Het bestuur bestaat momenteel uit: 

 

voorzitter:   W.D. van Dijken Kruiser 3                 9801 RD Zuidhorn   0594-529294 

secretaris:   J.P. Schuitema Heinsiusstraat 109  9716 AS Groningen  06-46408759 

penningmeester:  A. Berends   Tolberterstraat 62    9351 BJ Leek      0594-514550 

lid(tevens grafdelver): J.F. Bijma   A en J van Damlaan 1   9831 PE Aduard       050-4031874 

 

 

Uitvaartverzorging: Uitvaartverzorging PERSPECTIEF (mw. Lydia van Dijken) 

www.uvperspectief.nl 

 

 

Centraal meldnummer bij overlijden: 06 – 83 99 26 07 

 

 

Vragen met betrekking tot aankoop en/of kosten onderhoud van een graf kunt u stellen aan: 

Hervormde Gemeente Dorkwerd  

p/a Mw. N. van den Bergh – Bos 

Zuiderweg 15 

9823 PD Lageland 

tel. 050- 5411646 

 

 

 

Hoogachtend, 

 

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Dorkwerd  p/a secr. J.P. Schuitema 

        dorkwerd@fedgron.nl  

        06 – 4640 8759 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mailadressen 

Met het oog op kostenbesparing en het feit dat het beter is voor het milieu wil de 

Uitvaartvereniging graag meer correspondentie per e-mail voeren. De vereniging vraagt u dan 

ook, indien mogelijk, of u uw e-mailadres wilt opgeven via dorkwerd@fedgron.nl. In het vervolg 

zult u dan onder andere nieuwsbrieven en uitnodigingen voor de Algemene Ledenvergadering 

per e-mail ontvangen. Beschikt u niet over een e-mailadres dan zullen wij u uiteraard per 

briefpost op de hoogte houden. 

 

mailto:dorkwerd@fedgron.nl

