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DE LAATSTE EER 
 

        UITVAARTVERENIGING 
  Oosterbierum & Klooster-Lidlum 

 

UITNODIGING: ALGEMENE LEDENVERGADERING 2021 (en 2020) 

woensdag 3 november 2021 om 19.30 uur in ‘IT MIENSKAR’  te Oosterbierum 

 

A G E N D A 
 

1. Welkom en mededelingen 

2. Notulen algemene ledenvergadering woensdag 3 april 2019 

3. Herdenken overledenen 2019 en 2020 

4. Federatienieuws 

5. Punt ter stemming: voorstel nieuwe rekentool* 

6. a. Jaarverslag 2019* 
b. Jaarverslag 2020* 
c. Financieel jaarverslag 2019* 
d. Financieel jaarverslag 2020* 
e. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie 
f.  Vaststellen ledenkorting en contributie (voorstel: geen wijziging) 

 
7. Bestuurssamenstelling: aftredend en herkiesbaar:  

Klaas Visser, Jetske Nouta en Piet Tichelaar 
 

8. Afscheid Jappie Visser (bode), Lieuwe Visser, Paddy Bergsma, Riemer Posthumus 
(dragers), Hilly van der Schaar (aflegster) en Jappie de Groot (grafdelver) 
 

9. Aanstelling nieuw personeel: Sybren Klaas Visser (bode), Ruben Bergsma,  
Jan Rommert de Jong (dragers) en Gerbrig Visser (aflegster) 

 
10. Rondvraag en sluiting officiële deel vergadering 

 
11. PAUZE 

 
12. Toelichting nieuwe kleding voor de dragers 

 
13. Ruimte voor napraten onder het genot van een hapje en drankje 

 
 

Let op: hou er rekening mee dat er gevraagd kan worden naar een coronatoegangsbewijs.  
 

        Belangrijke informatie z.o.z. 
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NIEUWS OVER DE BODE 
Per 1 november 2021 hebben we een nieuwe bode (voorheen de reservebode):  
Tijdens de algemene ledenvergadering staan we uiteraard uitgebreid stil bij het afscheid 
van bode Jappie Visser en de aanstelling van Sybren Klaas Visser als nieuwe bode. 
 
De nieuwe bode, Sybren Klaas Visser, is 24/7 bereikbaar via telefoonnummer:  
06-53842374 of 0518-481442 

                            
INFORMATIE 
Meer informatie over Uitvaartvereniging De Laatste Eer Oosterbierum&Klooster-Lidlum 
vind je op: www.uitvaartfederatie.nl/vereniging/oosterbierum-kloosterlidlum. 

 
OPROEP: doorgeven mailadres 
De leden die dit nog niet gedaan hebben, vragen wij ons een mailtje te sturen 
(de.leste.eare@gmail.com) zodat wij in het bezit komen van de mailadressen van alle leden. 
Op die manier kunnen wij in de toekomst de leden voorzien van digitale informatie. 
Let op: vermeld in dit bericht uw lidnummer en/of geboortedatum.   

 
DIGITALE NAZORG 
Als lid van onze vereniging krijg je 15% korting bij de diensten van Digitale Nazorg. Zij 
helpen o.a. bij het toegankelijk maken van telefoons en computers waarvan het wachtwoord 
onbekend is. Of bij het herstellen van data vanaf onleesbare of beschadigde harde schijven, 
USB-sticks e.d. Voor meer informatie verwijzen wij naar de site van de federatie: 
www.uitvaartfederatie.nl.  
 

KOSTEN UITVAART: SPAREN OF BIJVERZEKEREN 
Als lid van onze vereniging krijg je voor de uitvaart een ledenkorting van € 1.000,00. 
Als je op latere leeftijd lid bent geworden ben je percentagelid en heb je geen recht op de 
volledige ledenkorting, tenzij je een inlegpremie hebt betaald. De kosten van een uitvaart 
kunnen nogal verschillen, maar liggen gemiddeld tussen € 4.500,00 en € 5.500,00 exclusief 
de kosten voor een grafsteen. Ben je lid van onze vereniging dan wordt de ledenkorting in 
mindering gebracht op de rekening. Wil je er zeker van zijn dat je jouw uitvaart kunt betalen 
leg dan maandelijks een bedrag opzij of sluit een kapitaalverzekering af. Deze keert bij 
overlijden een bedrag uit.  

 
DUBBEL VERZEKERD:  UITVAART VIA ONZE VERENIGING 
Naast kapitaalverzekeringen bestaan er naturapolissen. Deze keren geen geld uit maar 
leveren de diensten voor de uitvaart. Zij hebben hun eigen tarieven en leveranciers. Een 
verzekering in natura staat vaak niet toe dat de uitvaart door een uitvaartvereniging wordt 
gedaan. Voor onze leden geldt dat in principe onze vereniging de uitvaart moet verzorgen. 
Hierop bestaan uitzonderingen, bijvoorbeeld als een lid ver buiten de provincie Friesland 
woont en daar begraven/gecremeerd wil worden. In dat geval kan dit uitgevoerd worden 
door de plaatselijke uitvaartinstelling. Maar dit mag alleen met medeweten én in opdracht 
van onze vereniging. Gebeurt dit laatste niet en komt men naderhand met rekeningen, dan 
kunnen deze niet worden gehonoreerd en vindt er geen uitkering plaats.  
Wees hier alert op! 
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