
  

DE LAATSTE EER 
UITVAARTVERENIGING 

Oosterbierum & Klooster-Lidlum 

 

Algemene ledenvergadering met lezing over euthanasie 

Ben je lid van onze vereniging kom dan eens langs op onze jaarlijkse algemene 

ledenvergadering. Deze staat voor 2017 gepland op woensdag 5 april om 20.00 uur. Op deze 

avond houdt huisarts mw. J.M. Hoexum een lezing over euthanasie. Je bent van harte welkom! 

Wat moet je allemaal regelen als een naaste overleden is? 

Na het afscheid van een dierbare volgt meteen het regelen van diverse zaken. Maar hoe weet je nu wat 

je allemaal moet regelen en bij wie? Er is een speciale site beschikbaar van de belastingdienst genaamd 

‘Na een overlijden’. Nabestaanden krijgen er praktische informatie over wat er na een sterfgeval 

(fiscaal) geregeld moet worden. Door het invullen van een paar vragen verschijnt er een checklist met 

punten die meteen duidelijk maken wat je moet doen. De site is te vinden op internet via: 

www.belastingdienst.nl/nabestaanden 

Ben jij, als inwoner van Oosterbierum of Klooster-Lidlum, nog geen lid van onze vereniging? 

Lees dan snel verder. 

Wat maakt het lidmaatschap van een plaatselijke uitvaartvereniging anders dan die van een 

commerciële uitvaartinstelling? Wij zetten de kenmerken voor je op een rij:  

 Dichtbij 

 Respect 

 Geen winstoogmerk 

 Lage contributie  

De contributie van onze vereniging bedraagt op dit moment € 18,00 per jaar. De ledenkorting kan 

oplopen tot € 1.000,00 per uitvaart. Alle informatie kun je vinden op www.oosterbierum.info onder het 

kopje ‘Verenigingen’. Je vindt hier bijvoorbeeld een algemene informatiegids over onze vereniging.  

De ledenadministratie wordt verzorgd door Piet Tichelaar, telefoonnummer: 0518-481767. 

Onze bode is Jappie Visser, telefoonnummer: 0518-481601. Het mailadres van onze vereniging is: 

de.leste.eare@gmail.com.  

Heb je vragen neem dan contact op met één van onze bestuursleden of de bode. Je kunt natuurlijk ook 

een mailtje sturen met je vraag óf om je aan te melden als lid.  
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