R.K.Begrafenis- en Crematievereniging “St.Barbara” Ursem

NIEUWSBRIEF 2022
Goede Zorg

 Uitvaartbegeleidster:

Angita Waal-Pijper
Tel: 06-50606710

 Ledenadministratie:

Tine Groenland-Bakker, Grutto 7, 1645 TH URSEM
Tel: 072-502 1317 e-mail: leden@st-barbara-ursem.nl

De ledenvergadering wordt dit jaar gehouden op maandag 21 maart om 20.00 uur in de Rode Leeuw. Het
bestuur nodigt u allen uit deze ledenvergadering te bezoeken.
Het aantal leden van onze vereniging is per 1 januari: 1374 leden, waarvan 125 jeugdleden en 1249
volwassen leden. In 2021 zijn 20 leden overleden, hebben 7 leden zich aangemeld en hebben 11 leden
zich afgemeld. Een daling dus van 24 leden. Dit komt hoofdzakelijk doordat jonge mensen zich elders
gaan vestigen. We willen u er echter op attenderen dat onze vereniging ook buiten Ursem uitvaarten
verzorgt.
Op 4 oktober 2021 hebben we de uitgestelde ledenvergaderingen van 2019 en 2020 gehouden in de Rode
Leeuw. Tijdens deze vergadering hebben we afscheid genomen van drager Mannus Groot en verzorgster
Tiny Dol-Groot. Beiden hebben het speldje van FKB opgespeld gekregen en een mooie bos bloemen.
Tiny heeft haar taak vanaf 1986 gedaan en Mannus vanaf 2016. Wij zijn ze zeer dankbaar voor hun inzet.
Mannus is helaas inmiddels overleden.
De kascommissies hebben geen onregelmatigheden in de financiële administratie kunnen vinden. De
aanwezige leden verlenen voor beide jaren decharge. De nieuwe kascommissie voor 2022 zal bestaan uit
Dhr. H. Bakker en Dhr. H. Spil. Er komt geen contributieverhoging.
In 2021 heeft onze secretaries Dhr. Jan Horio, na 20 jaar zijn functie te hebben vervuld, aangegeven te
willen stoppen met het secretariaat. We hebben er gelukkig in de persoon van Mevr. Sjanneke BraasPotjes een nieuwe kandidaat gevonden om deze taak op zich te nemen. We heten je van harte welkom
Sjanneke. Tijdens de ledenvergadering, gehouden op 04-10-2021, is zij benoemd.
In 2021 hebben we ook een website laten bouwen, zodat we naast het dorpsblad “de Eenhoorn” ook op
het web vindbaar zijn. Ons adres is: www.uitvaart-barbara-ursem.nl Hier kunt u de meest recente
informatie over ons vinden.
Verdere Weetjes:
 Contributie 2022: tot 18 jaar € 3.00, vanaf 18e geboortejaar € 9.00.
 Begraven van niet-leden: alle kosten ( incl. personele kosten dienstverlening ) + extra € 350,-- .
 Aansprakelijkheid zelfwerkzaamheid: als derden willen helpen bij afleggen, begrafenis of crematie
zijn we verplicht om een verklaring te laten ondertekenen zodat de vereniging niet aansprakelijk kan
worden gesteld bij “calamiteiten”. Derden zijn door ons niet verzekerd bij bv. dragen door familie of
vrienden.
 Vergoeding geleverde diensten: personele kosten voor dienstverlening waarvan gebruik wordt
gemaakt, worden vergoed: zoals uitvaartbegeleid(st)er - assistent uitvaartbegeleid(st)er - verzorgsters opbaren - dragers voor overbrengen, voor begrafenis/crematie, voor opruimen - begeleiding
avondwake - opstellen begrafenisfactuur.
 Extra kosten ad € 2,00 worden in rekening gebracht bij te laat betalen van de contributie ivm
bank/administratiekosten/verzenden factuur aanmaning



Aula: er kan gebruik worden gemaakt van een mooi verbouwde ruimte in de Hervormde Kerk.
Er is ook een aparte ontvangstruimte.
 Overlijdensadvertenties via uitvaartbegeleid(st)er: bij het plaatsen van overlijdensadvertenties niet alleen door familie, maar ook door vrienden, buren en anderen - is het nuttig om te weten dat als
deze advertenties via ons worden opgegeven, onze vereniging hiervoor provisie ontvangt. Zo kunnen
wij de contributie zo laag mogelijk houden.
 Bloemstukken: dit geldt ook bij het bestellen van bloemstukken via de met ons samenwerkende
bedrijven.
 Bij overlijden in ziekenhuis of verpleeghuis wordt niet altijd duidelijk gevraagd aan de
nabestaanden of men van de diensten van een begrafenisvereniging, waarbij de overledene was
aangesloten, gebruik wil maken. Als men gebruik maakt van de diensten van een zieken- of
verpleeghuis voor een overledene ontvangt men hiervoor geen vergoeding van St. Barbara.
Als men geen gebruik maakt van onze diensten en zonder medeweten van onze
vereniging ontvangt men geen vergoeding van St. Barbara.
Om voor de vergoeding, € 250,-- in aanmerking te komen dient men altijd, direct na het overlijden,
contact op te nemen met onze uitvaartbegeleidster Angita Waal-Pijper (06-50606710)
Het bestuur van St. Barbara bestaat uit:
Peter Middelie,
voorzitter
jp.middelie@gmail.com
Sjanneke Braas-Potjes secretaris
Brian Horio,
penningmeester
bhorio@st-barbara-ursem.nl
Henk Mosch,
bestuurslid
hmosch@st-barbara-ursem.nl
Tine Groenland-Bakker, ledenadministratie leden@st-barbara-ursem.nl
en uitvaartbegeleidster, Angita Waal-Pijper
Met vragen of opmerkingen kunt u bij het bestuur terecht of kom naar de jaarvergadering. U zult
tijdig worden geïnformeerd door het dorpsblad De Eenhoorn en het parochieblad Op Weg of via de
website www.uitvaart-barbara-ursem.

