
BEGRAFENISVERENIGING    “DE  LAATSTE  EER”
D O R K W E R D 

                                         
Adres Tolberterstraat 62     Hierbij ontvangt u de nota voor de 

9351 BJ  LEEK     contributie voor 2019.
0594-514550     Als u via automatische incasso betaalt, dan wordt 

K.v.K. 40 026848     het contributiebedrag omstreeks 1 april 2019 van 
Regio NL32 RBRB 0943 9810 50     uw rekening afgeschreven.
E-mail a.berends@fedgron.nl

Dorkwerd, maart 2019.

Geachte mevrouw/meneer,

Hierbij wordt u hartelijk uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering van de begrafenisvereniging 
“De Laatste Eer” te Dorkwerd.
Deze wordt gehouden op woensdag 3   april 2019  om 20.00 uur in “De Hoeksteen” te Dorkwerd.

     Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2018
4. Ingekomen stukken
5. Jaarverslag
6. Financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019  
7. Verslag kascommissie
8. Benoeming nieuw lid kascommissie
9. Bestuursverkiezing.

 Aftredend en herkiesbaar : F. Bijma
Tegenkandidaten kunnen zich tot aan de aanvang van de vergadering melden bij het bestuur.

10. Pauze
11. Vaststelling contributie en tegemoetkoming op de eindnota en vergoedingen bestuur m.i.v. 2020.
12. Rondvraag
13. Sluiting

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 BOERHAAVELAAN 
 

Centraal meldnummer bij overlijden: 06-83 99 26 07  Bewaart u dit nummer bij uw 
familiepapieren.

Hoogachtend,

Begrafenisvereniging “De Laatste Eer” Dorkwerd secr. Dhr. J. P. Schuitema 
info@uitvaartverenigingdorkwerd.nl

Wilt u niet vergeten om wijzigingen door te geven aan de ledenadministratie:    a.berends@fedgron.nl
Dit kunnen zijn: geboortes / adreswijzigingen / scheidingen / huwelijken etc. etc.
OPM. De vereniging heeft een nieuw bankrekeningnummer: 
NL32 RBRB 0943 9810 50     t.n.v.       Begrafenisvereniging DLE Dorkwerd

Wilt u de volgende jaren de gegevens per mail ontvangen, dan graag uw emailadres naar: 
info@uitvaartverenigingdorkwerd.nl



Vragen met betrekking tot aankoop en/of kosten onderhoud van een graf kunt u
stellen aan: Hervormde Gemeente Dorkwerd        p/a H E van der Veen

Bernardusweg 14
9831 NC  ADUARD
Tel. 050-4031872

TEGEMOETKOMING OP DE EINDNOTA.
De ‘tegemoetkoming op de eindnota’ is een vast bedrag wat op de eindnota richting de nabestaanden in 
mindering wordt gebracht.
Hierdoor is er geen onderscheid meer bij een crematie of begrafenis, waardoor er voor (of bij) een ieder bij 
overlijden exact hetzelfde bedrag op de eindnota in mindering wordt gebracht.

OUDE POLISSEN
Als u bij een overlijden nog een (hele) oude premievrije polis hebt, waarvan de betreffende 
verzekeringsmaatschappij niet meer bestaat, dan kunnen wij voor u achterhalen welke huidige 
verzekeringsmaatschappij alsnog een uitkering moet doen voor de waarde op de polis vermeld (ongeacht in 
guldens of in euro’s).
Na een overlijden kunt u zelf evt. ook contact opnemen met het verbond van verzekeraars.
Bekijk voor de ‘spelregels’:
https://www.vanatotzekerheid.nl/verloren-levensverzekeringspolis/polissen-van-overledenen/

VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN.
Alle uitvaartverzekeringsmaatschappijen willen u graag een uitvaartverzekeringspolis aanbieden.
Wij verzoeken u goed op de kleine lettertjes te letten..
Als u toch voor de extra kosten van een uitvaart verzekerd wilt zijn, dan kunt u beter nu een lager bedrag 
afspreken en dit later eventueel aanpassen (ondanks dat de maandpremie dan zal stijgen i.v.m. de hogere 
leeftijd). 

NAZORG
Regelmatig blijkt dat bij het overlijden van een echtgenoot/echtgenote/partner de nabestaande(n) 
geconfronteerd wordt(worden) met diverse problemen.
Hierover kunt u altijd contact opnemen met onze uitvaartverzorging:
Uitvaartzorg ‘Boerhaavelaan” te Groningen tel. 050-5255980 of info@uitvaart-groningen.nl
Zij informeren de nabestaanden over allerlei praktische zaken waar ze na een uitvaart mee te maken kunnen 
krijgen. 
Ook kunnen zij duidelijkheid verschaffen over (financiële) zaken die geregeld moeten worden. Daarnaast 
hebben ze een ‘luisterend oor’ voor een persoonlijk verhaal. 

Belangrijk voor u is te weten:
- De vereniging komt op voor uw belangen tegen de stijgende kosten van grafrechten e.d. De 
begrafenisvereniging is aangesloten bij de provinciale organisatie (Federatie van uitvaartverenigingen in de 
provincie Groningen) en daardoor ook bij de landelijke belangenorganisatie NARDUS, waar ze de belangen 
van de aangesloten verenigingen nauwkeurig in de gaten houden.
Zie de website www.fedgron.nl  en www.nardus.eu 
- De begrafenisvereniging  telt bijna 190 leden (inclusief kinderen beneden 18 jaar).
- De begrafenisvereniging verricht de uitvaarten tegen kostprijs.
- Bij automatische incasso bespaart u de vereniging veel geld en voor uzelf en ook de vereniging veel werk..
- U bent altijd welkom op de Algemene Ledenvergadering voor informatie over het reilen en zeilen van de 
vereniging.
- U kunt altijd informatie inwinnen bij de secretaris of de ledenadministrateur over uitvaarten (gegevens zie 
voorkant).
- De vereniging heeft een eigen website met nuttige informatie  www.uitvaartverenigingdorkwerd.nl.

tel:050-5255980
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