Jaargang 17, nummer 12

31 december 2019

Federatie voor Begrafenisinstellingen zonder winstoogmerk

Nieuwsbrief FKB

Sterre
‘Wat is mijn taak?’ vroeg Sterre zich af. Sterre was een klein sterretje.
Maar wel bijzonder. Ze had iets, dat andere sterren niet hadden.
Lichtjarenlang was ze onzichtbaar geweest. Almaar onderweg. Nooit
ergens thuis. Haar tocht door het heelal was een lange weg geweest.
En telkens dacht ze: nú ben ik er, hier zal ik mijn taak volbrengen. Maar
steeds moest ze verder en verder. Tot vandaag. Het was een koude
dag, midden in de winter. Haar hele leven was ze onderweg geweest,
maar nu scheen ze voluit aan het firmament.
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FKB
een levende vereniging
rondom de dood

Haar plaats in het stelsel van zonnen, manen en planeten was vlak
boven een kleine stad waar het een komen en gaan was van hele
volksstammen mensen. Haar stralen wezen naar een kleine stal,
aan de rand van het stadje. Ze bescheen een plek waar het koud
was en donker. Een beetje guur ook. Wat zeg ik, onguur. Vanuit haar
hoge positie keek ze naar beneden en zag wat daar gebeurde. Een
nietig dwaallichtje bewoog zich van het stadje naar de stal. Een klein
groepje mensen volgde het lampje. De staldeur werd opengedaan en
een vrouw en een man werden naar binnengebracht. Er werd een bed
gemaakt van stro. De voederbak van de dieren werd ook voorzien van
vers stro. Het dwaallichtje verdween weer. Het bescheiden licht van
Sterre scheen naar binnen. Sterre was ook wat nieuwsgierig.Door wat
ze zag, verdween haar vraag naar de zin van haar bestaan. Want, wat
zag ze daar? de vrouw (het was Maria, maar dat had u al begrepen)
was aan het bevallen van een jongetje. Het was een wonder! Sterre
was opgetogen: dat zij daar getuige van mocht zijn!
Van opwinding begon ze nog helderder te stralen dan ooit.
Opeens zag Sterre, dat er allemaal mensen op zoek gingen naar de
stal. De herders, die ze in het veld had gezien. Ze hadden hun schapen
achtergelaten en knielden bij de kribbe, waar het baby’tje in lag, neer.
Sterre zag ook drie wijze koningen die uit het Oosten aankwamen.
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Telkens keek één van hen omhoog en wees dan met zijn staf in de richting van waar Sterre haar stralen liet
schijnen. Tot ze aankwamen in de stal. Het kindje moest toch wel heel bijzonder zijn, dat zelfs deze belangrijke
mannen in die schamele stal op bezoek kwamen en voor het kindje neerknielden.
Sterre luisterde naar de woorden van die ene wijze man, die aan Jozef vertelde hoe de reis was gegaan. Ze
hadden een ster gezien. Een heel bijzondere ster. En in de oude boeken was geschreven over deze ster. Die
ster zou hen bij de Zoon van God brengen. Zoon van God? Ster? Toen het tot haar doordrong, begon Sterre te
blozen. Zíj was het geweest die deze mannen de weg had gewezen. Zij? Sterre? Dat had ze nooit gedacht, dat zij
zó belangrijk kon zijn, door alleen maar te doen waar ze goed in was: zichzelf zijn en zich niet verschuilen achter
andere, grotere sterren zoals de zon en de maan. De vraag: ‘wat is mijn taak?’ was zomaar beantwoord. Het was
haar taak om te doen wat ze kon, waar ze goed in was: haar lichtje laten schijnen en aan mensen de weg wijzen die
ze moeten gaan.

Afke den Holland

Het is niet ongebruikelijk …….
…. dat het ook aan het einde van het jaar wat drukker is. Lekker
bezig met diverse kerstvieringen en ook de voorbereidingen
daarop. In de organisatie van de Landelijke collecte is het juist
weer het werken aan de afronding hiervan. En zo staat er toch
van alles in de agenda. Ook schijnbaar kleine dingen. Zoals
het zorgen voor een kerstattentie voor de vrijwilligers van de
Stichting Leefbaarheid die het project Wensauto’s verzorgt. Op
een zaterdag in alle vroegte bij de bakker, daar de auto helemaal
volladen en ook de auto van de secretaris, en dan naar twee
mede-bestuurders die een deel rondbrengen. Dan zelf naar 11
adressen. Maar, heel fijn om te doen en zo toch weer eens op een
andere manier met diverse mensen contact te hebben. Na de
kerstnachtdienst rustige dagen, althans in de agenda. Maar dat
geeft ook wel tijd om andere dingen te doen, zoals het verzamelen
van kopij voor FKB-nieuwsbrief en zorgen dat die uiteindelijk bij
opmaak terecht komt. Maar ook het wegwerken van een inmiddels
maar liefst 10 cm hoge stapel met allemaal bonnetjes van zowel
inkomend als uitgaand geld waar ik als penningmeester orde in
moet houden en dus nu het ook in orde ga maken. Toch eventjes
mee bezig…..
Ook moeilijke en emotionerende momenten in het afscheid nemen
van zoon, schoondochter, en de 3 kindjes die paar dagen geleden
verhuisden naar Friesland.
Nu op 2e Kerstdag lijkt het langzaamaan wat rustiger te worden
en lijkt alles onder controle te zijn. Voorlopig de agenda maar
even zo leeg houden als hij is. Op naar einde jaar en begin van het
nieuwe jaar.

Mijn gedachtekronkel?

Veel bestuurders zie ik heel actief bezig zijn. Ik kreeg zelfs al een
jaarverslag binnen van een overijverige secretaris! Maar ik zie
ook dat veel bestuurders nu aan de nodige rust toe komen. En
toe komen aan het aandacht geven aan mensen die dat ook nodig
hebben. Momenten om de vereniging wat los te laten en bezig te
zijn met familie of anderen. Bezig zijn met hen die hen lief zijn.
Ik wens u allen en hen die u lief zijn een fijne jaarwisseling en een
goed en zinvol nieuw jaar!

Meer samen, samen meer!
(J.J. den Hollander – Voorzitter FKB – Illikhoven, 26 december 2019)
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Onderhandelingsresultaat CAO Uitvaartbranche 2020-2022
Op 19 december 2019 is een onderhandelingsresultaat bereikt tussen vakbonden en werkgeverspartijen
over een nieuwe cao Uitvaartbranche. Er is intensief en constructief overleg aan het bereikte akkoord
voorafgegaan.
Partijen hebben een looptijd van 2 jaar en 2 maanden afgesproken. De nieuwe CAO geldt tot 1 maart 2022.
Er is een loonsverhoging overeengekomen van 6% structureel (3% per 1 februari 2020 en 3% per 1 januari
2021).
Overige belangrijke afspraken betreffen duurzame inzetbaarheid (inclusief financiering van het cao Fonds),
verhoging werkgeversbijdrage aan vakbondswerk, vervanging overgangsmaatregel zaterdagtoeslag
crematoria door persoonlijke toeslag, afspraken voor werknemers die deels hoger ingedeelde
werkzaamheden uitvoeren, rechtsbescherming vertrouwenspersonen, continueren van het creëren van
extra banen voor mensen met een beperking, alsmede een andere redactionele opzet van de cao die
bovendien meer arbeidsrechtelijk relevante informatie voor werknemers bevat.
De verwachting is dat de ledenraadplegingen begin/medio januari a.s. zullen zijn afgerond waarna duidelijk
zal zijn of er inderdaad een nieuwe CAO is voor de uitvaartbranche.

Stichting Westermeer verstrekt 20.000 euro aan subsidies
JOURE Het bestuur van de Stichting Westermeer heeft in haar vijfde en laatste vergadering van 2019 een
viertal subsidies toegekend.
Begrafenisvereniging Memento Mori in Idskenhuizen krijgt 1.500 euro voor het aanschaffen van zeven
nieuwe kostuums voor de dragers van de begrafenisvereniging.
Aan Stichting Dorpshuis De Buorkerij in Terherne heeft de stichting een bijdrage van 10.000 euro
toegezegd. Dit voor de verbouwing/verbetering en verduurzaming van dorpshuis De Buorkerij.
EHBO-Vereniging Joure ontvangt 1.000 euro voor de aanschaf van een Defibtech Lifeline AED met
bijbehorende materialen. Voor de herinrichting van het schoolplein naar een groen speel- en leerplein krijgt
IKC Sint Mattheüs een bijdrage van 7.500,00 euro.
De Stichting Westermeer richt zich vanaf 1 januari 2014 op het grondgebied van de voormalige gemeente
Skarsterlân plus Terherne. De Stichting Westermeer heeft jaarlijks ongeveer 155.000 euro beschikbaar
voor het verlenen van subsidies.
Het bestuur van de Stichting Westermeer vergadert ongeveer vijf maal per jaar over de binnen gekomen
subsidieaanvragen. De volgende vergadering is gepland op 29 januari 2020.
Meer informatie over op www.stichtingwestermeer.nl.
Bron: Jouster courant, 27-11-2019, Sjaak.
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De uitvaartverzekering is in Nederland niet verplicht
De uitvaartverzekering is in
Nederland niet verplicht, maar
is volgens veel analisten en
experts wel een verstandige
keuze. Het is met de polis
mogelijk om te voorkomen dat
nabestaanden voor de kosten
van de uitvaart op moeten
draaien. Bovendien is het met
een natura uitvaartverzekering
mogelijk om in een vroeg
stadium uitvaartwensen
kenbaar te maken, zodat
de nabestaanden en de
verzekeraar hier rekening mee
kunnen houden.
Op die manier combineert de uitvaartverzekering twee belangrijke voordelen die er samen voor zorgen dat
veel mensen een dergelijke polis afsluiten. Er bestaat een mogelijkheid om daar zelf voor te sparen. In dat
geval is het vooral van belang om zelf de uitvaartwensen vast te (laten) leggen en rekening te houden met
de oplopende kosten gedurende de vele jaren.
Uitvaartverzekering is niet verplicht De uitvaartverzekering is in Nederland niet verplicht, iedereen
heeft zelf de keuze om zich daar wel of niet voor te verzekeren. Het is voor veel mensen echter een
prettige gedachte dat ze zich hier geen zorgen over hoeven te maken. Een uitvaartverzekering zorgt er
immers voor dat de verzekeraar de kosten zal vergoeden. Deze vergoeding kan plaatsvinden in natura
(diensten) of in kapitaal (geld). Kijk voor het vergelijken van de natura uitvaartverzekeringen eventueel op
Uitvaartverzekeringvergelijken. Hier vind je een handig overzicht van diverse verzekeraars.
Uitvaartverzekering vaak verstandige keuze Volgens zowel analisten en veel mensen met een
uitvaartverzekering is het verstandig om een dergelijke verzekering af te sluiten, ook al is het niet
verplicht. Het geeft rust, door zeker te weten dat het financieel in orde is als iemand komt te overlijden.
Het voorkomt dat nabestaanden voor de kosten op moeten draaien.
Met een natura uitvaartverzekering is het zelfs mogelijk om te voorkomen dat nabestaanden de uitvaart
moeten organiseren. Het kan zo zijn dat je niet zit te wachten op het regelen van zaken terwijl je volop in
het rouwproces zit.
Bron: Nieuw Volendam, 23-12-2019, Sjaak.
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Onderzoek naar financiën ‘Laatste eer’ Noordwolde
Er komt een onderzoek naar de financiën bij de uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ in Noordwolde. Tijdens
een soms emotionele ledenvergadering vroegen leden zich af waar hun geld eigenlijk gebleven is.
Het (aftredende) bestuur kreeg het verwijt dat niet eerder aan de bel is getrokken over de financiële
problemen. De Laatse Eer moest uit de oude aula in Noordwolde: de gemeente wilde daar woningen
bouwen. Maar het pand werd nooit gesloopt. Tot frustratie van het bestuur zit de lokale omroep er nu in. In
februari 2016 werd een nieuw pand betrokken aan de Meulewiek in Noordwolde. De lasten van dat pand en
een te laag ingeschat aantal overleden leden zorgden dat jaar direct al voor een tekort van 38.000 euro.
Verrast door nieuws
De vereniging raakte steeds verder in de problemen. De onwetende 700 leden werden dit jaar ineens
verrast door het nieuws dat de vereniging zou worden opgeheven en de nieuwe aula verkocht zou worden.
Gisteravond zou de verkoop door de leden bekrachtigd worden tijdens een extra ledenvergadering in het
daarvoor veel te kleine gebouwtje.
De ongeveer 70 aanwezige leden stonden noodgedwongen op de gang. Uiteindelijk werd er niet gestemd
over de verkoop van het pand (voor 152.000 euro). De leden stelden een commissie in die de financiën
moet onderzoeken.

Levenslang sparen
,,Waar is ons geld gebleven’, vroegen veel leden zich hardop af. Gedoeld werd op het geld dat leden hun
levenslang via de vereniging voor een uitvaart hebben gespaard. Vanaf maart keert de vereniging geen
geld meer uit bij het overlijden van leden, waarvoor die leden dus wel gespaard hebben. De commissie
denkt zo’n maand nodig te hebben voor het onderzoek.
Bron: Leeuwarder Courant, 05-12-2019, Sjaak.
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Uitvaartverzekeringen tips?
Op zoek naar tips om uitvaartverzekeringen te vergelijken? Veel mensen hebben de neiging om meteen
naar de premie te kijken. Dat lijkt interessant, maar hoeft het niet altijd te zijn. Het is daarom verstandig
om eerst goed te kijken naar de dekking voor de uitvaart. Net als naar de eventuele indexering van de
dekking, zodat u daar door de jaren heen goed gebruik van kunt blijven maken.

Goede dekking voor de uitvaart
Een lage premie voor de uitvaartverzekering is fijn, maar slim vergelijken richt zich eerst op de dekking.
Wat heeft u immers aan een goedkope uitvaartpolis waarvan de dekking uiteindelijk tegen blijkt te vallen?
Stel voor uzelf dus een aantal wensen op. Zet goed op een rij wat u belangrijk vindt aan de dekking. Aan de
hand daarvan kunt u de diverse uitvaartverzekeringen vergelijken. Op www.uitvaartverzekeringvergelijken.
com vindt u tevens een kosten calculator op de vergelijk pagina. Hiermee berekent u de kosten voor een
uitvaart zoals u die zou willen.
Tip: selecteer 3 – 5 verzekeringen die qua dekking aan uw wensen voldoen. Die u kunt daarna dan
vergelijken op basis van de premie.

Indexering van de dekking
Let tijdens het vergelijken van de uitvaartverzekering zowel op de dekking als op specifieke voorwaarden.
Een goed voorbeeld daarvan is de indexering van de dekking. Door de inflatie wordt ieder jaar alles een
beetje duurder. Dat kan oplopen tot 1,5% per jaar. Een uitvaart die in 2020 bijvoorbeeld €8000 kost zal

alleen al daardoor al €10.775 kosten in 2040. Met een uitvaartverzekering met indexering zorgt u ervoor
dat de hoogte van de dekking mee oploopt met de inflatie.

Premie voor de uitvaartverzekering
Kijk tenslotte goed naar de premie van de uitvaartverzekering, om die goed te kunnen vergelijken. Voldoet
de polis aan de dekking die u wenst en biedt deze de indexering die u zoekt? Kijk dan naar de premies,
zodat u de goedkoopste uitvaartverzekering kunt kiezen. In die volgorde voorkomt u dat de dekking
uiteindelijk tegenvalt, waardoor nabestaanden bijvoorbeeld alsnog dienen bij te betalen.
Bron: Analist.nl, 18-12-2019, Sjaak.
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‘Wij bieden eerlijke, transparante uitvaartkosten’
Redactie: Erik-Jan Berendsmaandag 16 december 2019 15:52
Overmand door verdriet, onwetendheid
of ‘tijdgebrek’ kiezen mensen bij een
uitvaart al snel voor standaard. “Het is wat
we kennen van anderen; het is zoals wij
denken dat het hoort. Jammer, want er kan
zoveel meer”, weet Wilma Bouwmeester
van Stap voor Stap Uitvaartbegeleiding.
“Een gemiddelde uitvaart, zonder
grafkosten, kost tussen de 4.000 en
8.000 euro. Een persoonlijke, warme,
passende begeleiding en uitvaart kan
voor ieder budget worden verzorgd”,
vervolgt Wilma. “Door samen naar uw
wensen te kijken, krijgt u een beeld van de
mogelijkheden.”
Laat je niet kisten!
Stap voor Stap Uitvaartbegeleiding
Wilma Bouwmeester helpt een uitvaart
te verzorgen zoals ieder dat wil. Voor
een van tevoren afgesproken bedrag.
“Dit bedrag is voor mijn deskundigheid en
persoonlijke begeleiding, (24/7) tijdens
de afscheidsdagen, een nagesprek en
inclusief overhead, zoals bijvoorbeeld reiskosten”, legt Wilma uit. “Alle ingekochte producten of diensten
reken ik één op één door zodat ik niet hoef (maar vooral ook niet wíl!) verdienen aan alle andere zaken
rondom het afscheid. Dus kost een kist niet meer dan wat de leverancier daarvoor vraagt, kost het vervoer
in een rouwauto en kost het geleverde drukwerk u exact wat de leverancier factureert. Dat is open. Eerlijk.
Transparant.” Meer informatie is te vinden op www.eerlijkeuitvaarten.nl.
Nieuwsgierig geworden? Wilma: “In een geheel vrijblijvend persoonlijk gesprek zal duidelijk worden wat uw
wensen zijn en krijgt u van mij een transparant kostenoverzicht.”
Stap voor Stap Uitvaartbegeleiding Wilma Bouwmeester
Buitenkant 32
8011 VJ Zwolle
06-182 837 61
Info@stapvoorstapuitvaartbegeleiding.nl
www.stapvoorstapuitvaartbegeleiding.nl
www.eerlijkeuitvaarten.nl
Bron: de Swollenaer, 16-12-2019, Sjaak.
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Weinig stralingsrisico’s rond overleden patiënt
Bij een crematie is
de blootstelling van
omwonenden aan straling
die vrijkomt gering
Als niet bekend is dat een
overledene behandeld is
geweest met radioactieve
stoffen, hebben mensen die
betrokken zijn bij de uitvaart
kans om blootgesteld te
worden aan straling. In de
uitvaartsector kan een
dergelijke situatie 1 à 2
keer per jaar voorkomen.
Direct betrokkenen
ontvangen hierbij minder
straling dan de jaarlijkse,
natuurlijke hoeveelheid.
Bij een crematie is
de blootstelling van
omwonenden aan straling
die vrijkomt gering.
Om bepaalde ziekten (zoals
prostaatkanker) te behandelen krijgen patiënten radioactieve stoffen toegediend, bijvoorbeeld via een
infuus of een pil. Door de behandeling kunnen deze patiënten tijdelijk zelf een bron van straling worden en
mensen in hun directe omgeving aan straling blootstellen. Dit kan ook gebeuren als een patiënt na een
behandeling overlijdt en daarna wordt begraven of gecremeerd. Als bekend is dat de patiënt een bron van
straling is, kunnen maatregelen worden genomen om de blootstelling te beperken.
Als dit niet bekend is, kunnen mensen worden blootgesteld aan extra straling. De meest blootgestelde
personen zijn familieleden en werknemers van uitvaartorganisaties die betrokken zijn bij de verzorging van
de overleden patiënt. De berekende blootstelling is in deze gevallen lager dan de maximaal toegestane
waarde. Bij werknemers die een crematie uitvoeren, kan de blootstelling van de huid hoger zijn dan de
maximaal toegestane waarde. Hoe meer tijd er zit tussen de behandeling en overlijden, hoe lager de
blootstelling in alle gevallen zal zijn.
Als de overledene wordt gecremeerd, is de maximale extra blootstelling van omwonenden van het
crematorium gering. Deze is lager dan de blootstelling aan natuurlijke straling die iedereen in twee dagen
ontvangt.
Bron: Zorgkrant, 03-12-2019, Sjaak.
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WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN EEN UITVAARTVERZEKERING?

Als je overlijdt dan wil je natuurlijk een waardige uitvaart, dat is niet meer dan logisch. Helaas kost zo een
begrafenis of crematie wel ontzettend veel geld, voornamelijk de kosten van een begrafenis kunnen hoog
oplopen. Als je geen uitvaartverzekering hebt afgesloten, dan zullen de nabestaanden op moeten draaien
voor de kosten van de uitvaart.
Dit is dus al één van de vele voordelen van een uitvaartverzekering: je nabestaanden hoeven de kosten van
de begrafenis of de crematie niet te betalen. Al moet gezegd worden dat dit niet altijd het geval is. Bij een
naturaverzekering zal de verzekeraar, waar Monuta een voorbeeld van is, wel de gehele kostenpost voor
zich nemen, waardoor de nabestaanden daar geen omkijken meer naar hebben. Bij een kapitaalverzekering
ligt het net wat anders. Bij dit exemplaar spaar je automatisch om voldoende kapitaal bij elkaar te krijgen.
Het grootste pluspunt van een uitvaartverzekering is dus dat de nabestaanden niet belast worden met het
betalen van de uitvaart, maar zij worden tevens niet belast met het organiseren van de begrafenis of de
crematie. Er is namelijk de mogelijkheid om tijdens je leven met de verzekeraar om tafel te gaan zitten om
af te kunnen spreken hoe je wilt dat je uitvaart er uit zal komen te zien na het overlijden. Het kan natuurlijk
gebeuren dat je net voor het overlijden nog een laatste wens hebt, dit kunnen de nabestaanden dan in
werking stellen samen met de verzekeraar. Toch ben je met een uitvaartverzekering er zeker van dat de
uitvaart op de beste manier wordt georganiseerd.
Bij een kapitaalverzekering zal de verzekeraar een bepaald bedrag uitkeren aan de nabestaanden, wat
zij dan op hun beurt kunnen inzetten voor het financieren van de uitvaart. Zij zouden dan zelf gewoon de
begrafenis of de crematie kunnen organiseren, al kunnen ze hier natuurlijk ook iemand voor inhuren. Het
voordeel van zo een verzekering is dat je geen rekening hoeft te houden met het sparen van voldoende
kapitaal aangezien dit automatisch gebeurt. In plaats daarvan betaal je elke maand wat premie, wat
uiteindelijk op zal tellen tot het kapitaal dat nodig is om de uitvaart te betalen. Het is dus ook aan te raden
om zo snel mogelijk hiermee te beginnen.
Bron: Consumed, 12-12-2019, Sjaak.
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Ongedwongen gesprekken bij Ammoniet Uitvaartbegeleiding
Ammoniet Uitvaartbegeleiding verzorgt niet alleen uitvaarten, maar organiseert regelmatig themaavonden en bijeenkomsten die betekenisvol kunnen zijn bij afscheid en rouw. Zo is er iedere eerste
zaterdag van de maand ‘Koffie met een Oortje’, ruimte om je verhaal te delen.
Elke eerste zaterdag van de maand van 11:00 tot 15:00 uur organiseert Ammoniet Uitvaartbegeleiding
‘Koffie met een Oortje’. Er is dan gelegenheid om een kopje koffie te komen doen en te praten over de
dingen die je bezighouden, over de dingen van het leven, rouw en gemis. Je verhaal delen geeft mogelijk
ruimte om weer verder gaan. “Mensen in verdriet hebben het allermeest behoefte aan iemand die naar hen
luistert”, aldus rouwspecialist Manu Keirse. Daarom biedt Ammoniet Uitvaartbegeleiding nabestaanden de
mogelijkheid om binnen te lopen en op verhaal te komen.
Tijdens ‘Koffie met een Oortje’ kan er ook gebruik worden gemaakt van een divers aanbod aan
leesmateriaal. Dit zijn gedichten, ervaringsverhalen, kinderboeken en teksten over afscheid en rouw.

Ammoniet Uitvaartbegeleiding
Ammoniet Uitvaartbegeleiding begeleidt de gehele uitvaart, van het begin tot het eind. Hierbij wordt
niet alleen informatie gegeven, maar word je ook voorzien van deskundige adviezen. Hiermee zorgen de
medewerkers ervoor dat bij ieder afscheid de juiste keuzes gemaakt kunnen worden.
Bij Ammoniet nemen uitvaartbegeleiders de tijd voor iedere stap, zodat naasten goed na kunnen denken
over beslissingen die genomen moeten worden. Tijdens dit proces is er vrijwel dagelijks contact en worden
ideeën en informatie besproken. Op deze betrokken manier is er aandacht om ‘te groeien’ naar een mooi
en passend afscheid.
Wil jij ‘Koffie met een Oortje’ drinken? Loop dan gerust eens binnen bij Ammoniet Uitvaartbegeleiding aan
de Wilhelminalaan 1 in Alphen aan den Rijn. Kijk voor meer informatie over Ammoniet Uitvaartbegeleiding
op de website of neem contact op via 0172 - 41 66 63 of via info@ammonietuitvaart.nl.
Bron: Alphens.nl, 03-12-2019, Sjaak.
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Pastoor legt familie beperkingen op bij organisatie van
begrafenis, maar mag dat wel? En wat kun je daartegen
aanvangen?

Net zoals zijn leven in het teken stond van muziek, moest ook de begrafenis van de Evergemse cafébaas Georges
Van Kerckvoorde (met bril) bol staan van de muziek. Maar de pastoor legt zware beperkingen op. FOTO: IVH

Evergem
Net zoals zijn leven in het teken van muziek stond, moest ook de begrafenis van de Evergemse cafébaas
Georges Van Kerckvoorde bol staan van de muziek. Maar de pastoor wil dat vooral zijn koster en het koor
de afscheidsdienst opluisteren in plaats van een liveband. De dochter vreest nu dat haar vader niet de
plechtigheid zal krijgen die hij wilde. Maar kan de pastoor persoonlijke accenten weigeren in een kerkelijke
dienst? En wat kun je beginnen tegen zijn beperkingen?
De mensen zullen zien dat de uitvaart niet verloopt zoals mijn vader het zou hebben gewild

Mercédes van Kerckevoorde
“Er mag slechts één liedje van een cd worden afgespeeld. Akoestische livemuziek is beperkt toegelaten.
Foto’s projecteren mag niet, en het plaatsen van een foto en bloemen op het altaar is ook uit den boze.”
Mercédes Van Kerckvoorde is niet te spreken over hoe de begrafenisplechtigheid van haar vader Georges,
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als cafébaas een bekende figuur in het dorp Evergem, strikt aan banden wordt gelegd door de parochie.
“We verwachten voor de uitvaart op zaterdag veel mensen en talloze Meetjeslandse muzikanten. Velen
zullen ontgoocheld zijn. De mensen zullen zien dat de uitvaart niet is zoals mijn vader ze zou gewild hebben.
Muziek was de rode draad in mijn vaders leven.”
Mercédes vindt dat de Kerk niet eigentijds en niet publieksvriendelijk te werk gaat. Maar de parochie
houdt voet bij stuk. “Het is een kerkelijke dienst en daarin zullen de koster en een koor kerkliederen
zingen”, bevestigt parochievicaris Etienne Miji. “Ik houd me aan de richtlijnen van de pastoor en maakte
daarover duidelijke afspraken met de familie. Tijdens de offerande kan muziek worden gespeeld, maar niet
gedurende de hele mis.”

Compromis
Godsdienstsocioloog Wim Vandewiele (KU Leuven) begrijpt dat de familie niet blij is met de beperkingen
die de parochie haar oplegt. “Maar in eender welke club kun je de regels ook niet plots veranderen. De
pastoor is en blijft de eindverantwoordelijke. Hoeveel speelruimte hij laat voor persoonlijke accenten
bepaalt hij zelf. En hij kan natuurlijk niet afwijken van de vaste elementen van de uitvaartliturgie. Niet
vergeten dat je vijftig jaar geleden niet moest afkomen met eigen liedjes en teksten.”
Rik Torfs, professor kerkelijk recht, zegt nochtans dat er niet zo gek veel is vastgelegd in het kerkelijk
wetboek over uitvaarten. Hij raadt de pastoor dan ook aan om tot een compromis te komen met de
nabestaanden. “De pastoor heeft natuurlijk een soort van politierecht om de orde in zijn eigen kerk te
handhaven. Maar tegelijk mag hij de mensen niet in de kou laten staan. Waarom spreekt hij niet af met
de liveband om samen te zoeken naar liedjes die perfect passen bij afscheid nemen en de sfeer van een
uitvaartplechtigheid?”

Andere parochie
Wie na een goed gesprek nog altijd niet tot een compromis kan komen over een plechtigheid in zijn eigen
parochie, die volgens het kerkelijke wetboek altijd de voorkeur moet genieten, mag en kan voor een andere
kerk kiezen. Vier dorpen verder, maar bijvoorbeeld ook in een ander bisdom. Dan volstaat het om de eigen
pastoor te verwittigen en toestemming te krijgen van de pastoor van de kerk waar je de plechtigheid wel
willen laten doorgaan.
Bron: Nieuwsblad.be, 06-12-2019, Sjaak.
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Uitvaartvereniging Noordwolde heeft financiële tekorten
De tekorten zijn voor het grootste deel ontstaan door de bouw van een nieuwe aula, maar ook omdat er
meer mensen begraven moesten worden dan eerder begroot was. In 2016 is een nieuw gebouw aan de
Meulewiek in gebruik genomen. Dat gebouw plus het te leeg ingeschatte aantal overledenen zorgde direct
al voor een tekort van 38.000 euro.
Er is nu een commissie ingesteld om onderzoek naar de financiën te doen.

‘Waar is mijn geld gebleven?’
De bijna 700 leden van de vereniging werden verrast toen zij het nieuws te horen kregen dat nieuwe
aula verkocht werd en de vereniging opgeheven zou worden. Bij de vergadering van woensdag vroegen
meerdere mensen hun af: waar is mijn geld gebleven? Leden hebben via de vereniging voor een uitvaart
gespaard, maar vanaf maart keert de vereniging geen geld meer uit bij het overlijden.

Verkoop aula
Uiteindelijk is er woensdag niet gestemd over de verkoop van het pand. Uitvaartverzorger Kiers van
Frederiksoord wil de aula wel overnemen voor 152.000 euro. Leden van de vereniging zouden van Kiers
nog 300 euro krijgen voor een uitvaart, als compensatie voor de rode cijfers van de uitvaartvereniging. Dat
is de helft van het bedrag waar ze recht op hebben. Maar zover is het dus nog niet, er wordt eerst gewacht
op de onderzoekscommissie. Die denkt een maand nodig te gaan hebben.
Het dagelijks bestuur zal in maart aftreden en krijgt nu het verwijt dat het niet eerder aan de bel heeft
getrokken. Er wordt geprobeerd nog nieuwe bestuursleden te binden, maar de kans lijkt groot dat er in
2020 een opheffingsvergadering komt met de verkoop van de aula.
Bron: Omrop Fryslan, 05-12-2019, Sjaak.

Leden van uitvaartvereniging De Laatste Eer in Noordwolde krijgen geen vergoeding voor een begrafenis meer.
Dat is het gevolg van financiële tekorten bij de vereniging. Foto: Laurens Looijenga
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Helen’s Matrice: ‘Of er nou cake is of een DJ, een uitvaart
moet gewoon kloppen’

Hè, gezellig onderwerp, de dood. Totdat je met Helen in gesprek gaat. De eerste vrouw in Nederland met
een eigen uitvaartonderneming, winnaar van de Dutch Funeral Award 2018 en met Matrice al jaren een
begrip in Schiedam en omgeving. Haar passie? ‘Een uitvaart die klópt. Zodat iedereen weer verder kan met
het leven.’

Altijd al gewild, een eigen uitvaartbegeleiding?
‘Nee zeker niet! 23 jaar geleden was ik verpleegkundige kinderoncologie. Prachtig werk, maar helaas
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bezocht ik ook regelmatig een uitvaart. Daar merkte ik dat er iets niet klopte: ik herkende de kinderen niet
terug in hun uitvaart. De slechtste start van een rouwproces is een uitvaart die niet klopt. Dus ik dacht:
waarom probeer ik het niet zelf? Ik had 3 kleine kinderen, dus qua planning zou 4 uitvaarten per jaar wel
moeten lukken toch? Nou, Matrice ging als een komeet!’

Wat betekent Matrice?
‘Toen ik pas begon met dit werk zei iemand: je bent eigenlijk een soort baarmoeder. Pardon? Ja klinkt gek,
maar het klopt wel. Tijdens je geboorte is er een verloskundige aanwezig die jou, én de mensen om je
heen, verzorgt. Hoe fijn is het als hetzelfde gebeurd als je dood gaat? Want als je dood gaat, dan keer je
eigenlijk weer terug naar de oorsprong. Bladeren door het woordenboek leverde het Franse woord op voor
baarmoeder: Matrice. En dat werd het. Liefdevol en vrouwelijk.’

Want bij Matrice werken alleen vrouwen toch?
‘Ja dat klopt. Ik heb helemaal niks tegen mannen, begrijp me niet verkeerd! Maar ik wilde me onderscheiden
in een, toen nog, mannelijke wereld. Ik coachte vroeger Dames 1 van hockeyclub Amsterdam, en ik vond
het toen al geweldig om leiding te geven aan vrouwen. Met Matrice was ik de eerste vrouw met een eigen
uitvaartonderneming, en ik heb door de jaren heen zo’n sterk team opgebouwd. Met elkaar houden we de
kwaliteit en zorg al jaren hoog. Dat is onze hoofdtaak.’
‘Soms staan de glazen op de kist. Die intimiteit vind ik prachtig.’

Wat de wensen ook zijn?
‘Jazeker. Een uitvaart moet passen bij een persoon, en iedereen heeft andere wensen. Of er nou cake is
of een DJ. Ook moeten de nabestaanden zich goed voelen bij de keuzes. Dat is soms een puzzel, maar
daar komen we altijd uit. Vroeger waren de uitvaarten groots en statiger. Tegenwoordig zijn uitvaarten
informeler en draait het veel meer om het individu. De emoties stromen veel meer. Want de dood en de
emoties die mogen er zijn. Zo kunnen dierbaren het een plek geven, en verder met het leven.

Wat zou je zelf voor uitvaart willen?
‘Tja, lastig. Ik weet dat ik sowieso niet gecremeerd wil worden, ik vind begraven fijner voelen. Je ziet
steeds vaker een informele borrel: er worden anekdotes verteld, kinderen tekenen op de kist, een oom
speelt piano. Soms staan de glazen op de kist. Die intimiteit vind ik prachtig. Maar een rouwstoet met
mooie zwarte auto’s past ook bij me. Een combinatie van statig en chill, dat zou ik mooi vinden. Het is
belangrijk om het er af en toe met je dierbaren over te hebben, met een lekker glas wijn bijvoorbeeld.
Gewoon 10 minuutjes, en dan weer verder gaan met genieten van het leven.
Bron: In de buurt, Schiedam, 06-12-2019, Sjaak.
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Conflict over eenzame uitvaart in Maastricht
Sjoerd Van Heugten
Geplaatst opmaandag 2 december 2019 - 18:42

Als je eenzaam en arm komt te overlijden, dan regelt de gemeente je uitvaart. In Maastricht was Ton
Ramaker jarenlang als vrijwilliger betrokken bij deze uitvaarten. Door een conflict is de samenwerking
beëindigd en regelt de gemeente deze zogeheten eenzame uitvaarten weer zelf.
Aanleiding van het conflict is een meningsverschil over het delen van privacygevoelige informatie.

Privacy
De gemeente wil niet dat een persoonlijk verhaal over het leven van de overledenen via social media
wordt gedeeld en beroept zich op de AVG. Ramaker wil de verhalen wel graag delen. Hij wijst op dergelijke
initiatieven in andere steden als Amsterdam en Rotterdam, waar soortgelijke verhalen wel worden
gedeeld.

Anoniem
“Ik wil iemand een laatste eer bewijzen door over zijn leven te vertellen. Want dat je alleen en berooid
sterft, wil niet zeggen dat je geen mooi leven hebt gehad. En die verhalen wil ik delen met de buitenwereld,
voor eenieder wie het aangaat. Maar de gemeente verbiedt mij dat,” vertelt Ramaker.
Hij heeft in de zomer van dit jaar zijn werkzaamheden als vrijwilliger noodgedwongen neergelegd en nu is
een ambtenaar weer verantwoordelijk voor een eenzame uitvaart.
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Verschil van inzicht
De gemeente concludeert in een reactie dat er inderdaad een verschil van inzicht is over de publicatie van
persoonsgegevens. “In Maastricht kiezen we er bewust voor om zeer terughoudend om te gaan met het
publiceren van gegevens over deze overledenen. Het komt namelijk voor dat er wel degelijk nabestaanden
zijn, die echter om welke reden dan ook niet betrokken willen zijn bij de uitvaart. Toch publiceren zou voor
deze nabestaanden mogelijk pijnlijk kunnen zijn,” laat een woordvoerder weten.

Klacht
Ton Ramaker heeft een klacht ingediend tegen wethouder Janssen, omdat ook de privacy van Ramaker
werd geschonden. Zo stond onder meer zijn adres in een uitnodiging voor een gesprek dat op social media
terecht kwam.
De gemeente erkent dat er per ongeluk gegevens van Ramaker zijn gepubliceerd op Facebook, maar dat
deze fout snel is geconstateerd en hersteld.
Bron: De Limburger, 02-12-2019, Sjaak.
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WAAROM JE IN 2020 VOOR EEN UITVAARTVERZEKERING
MOET GAAN
Hoewel een
groot deel van de
Nederlanders over een
uitvaartverzekering
beschikt (70 procent),
zijn er genoeg mensen
hier die (nog) niet
over zo’n verzekering
beschikken. Waarom is
het verstandig?
Mensen zonder
uitvaartverzekering
zien vaak het belang er
nog niet van in. Vaak
omdat ze jong zijn en/
of nog helemaal niet
met de dood bezig
zijn. Natuurlijk kun je
ervoor kiezen om voor een andere creatieve manier te gaan, zoals het opzetten van een crowdfunding
voor je begrafenis, maar is het niet een fijner idee om alles rondom een uitvaart gewoon goed geregeld te
hebben? Dat scheelt stress voor jezelf, maar vooral voor je nabestaanden die wanneer het zover is met de
hoge kosten te maken krijgen. Wat is het belang van uitvaartverzekeringen en waarom zou jij in 2020 ook
zo’n verzekering moeten afsluiten?

WAT IS EEN UITVAARTVERZEKERING PRECIES?
Wanneer je over een uitvaartverzekering beschikt, die ook wel vaak een begrafenisverzekering wordt
genoemd, ben je verzekerd voor de kosten die komen kijken bij begrafenissen en crematies. Hiermee
voorkom je dat wanneer er geen geld weggelegd is je nabestaanden moeten opdraaien voor hoge kosten.
Voor een uitvaartverzekering betaal je de rest van je leven een afgesproken premie. Bij het moment van
overlijden wordt er een bepaald bedrag (ook afgesproken) uitgekeerd. Heb je genoeg spaargeld waar
een uitvaart van kan worden betaald? Uiteraard kun je daar ook het geld voor gebruiken. Hierbij moet je
echter wel weten dat spaarrekeningen en bankrekeningen worden bevroren en vaak geblokkeerd op het
moment dat iemand overlijdt. Wanneer je voor het overlijden niets hebt afgesproken, kan het dus even
duren voordat er toegang wordt gegeven aan dergelijke rekeningen en er dus alsnog geld moet worden
voorgeschoten. In dat geval is een uitvaartverzekering ontzettend handig.

IS EEN UITVAARTVERZEKERING VERPLICHT?
Een uitvaartverzekering is niet verplicht in Nederland. Het wordt echter wel aangeraden om zo’n
verzekering af te sluiten; vooral voor de nabestaanden. Ondanks het feit dat het niet verplicht is, heeft zo’n
70 procent van de Nederlanders een uitvaartverzekering. Een groot voordeel van een uitvaartverzekering
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is namelijk niet alleen dat het gegarandeerd de kosten dekt. Met een dergelijke verzekering worden ook
diverse wensen vastgelegd waarmee de uitvaart precies zo kan worden uitgevoerd zoals de overledene
dat had gewild. Wanneer je een uitvaartverzekering neemt, dwingt dat je bijna wel om even bewust na te
denken over hoe je zou willen dat zo’n uitvaart eruit gaat zien. Ook hierbij geldt dat dit niet verplicht is; je
kunt ook een uitvaartverzekering afnemen en de nabestaanden vrijlaten in wat er uiteindelijk gebeurt op
de uitvaart zelf.

VERSCHILLENDE SOORTEN UITVAARTVERZEKERINGEN
In Nederland kun je kiezen uit vier soorten uitvaartverzekeringen. De kapitaalverzekering wordt het
meest gekozen. Deze verzekering zorgt ervoor dat de nabestaanden het uitgegeven bedrag alleen
kunnen uitgeven aan de uitvaart. Hierbij mag je zelf een uitvaartverzorger kiezen. Ook kun je kiezen voor
een naturaverzekering. Hierbij ontvang je geen geld, maar een basispakket met benodigdheden voor een
uitvaart. Voor een luxere uitvaart moet je vaak wat extra betalen. De naturaverzekering sluit je af bij
een verzekeraar die uiteindelijk ook de uitvaart gaat verzorgen. Daarnaast heb je nog de mogelijkheid
om voor een sommenpolis te gaan. Dit is een bedrag dat de nabestaanden krijgen waarmee ze zelf
kunnen bepalen wat ze ermee doen. Dat betekent dat dit geld niet per se aan de uitvaart hoeft te worden
besteed. Tot slot is er de combinatie-uitvaartpolis. Deze verzekering bestaat uit een naturaverzekering
en een kapitaalverzekering, omdat het bedrag dat je uitbetaald krijgt met een uitvaartverzekering vaak
niet genoeg is voor een complete uitvaart. Met deze dubbele verzekering kun je gaan voor net dat beetje
meer, zoals extra wensen of bijzondere wensen.

JOUW UITVAARTVERZEKERING IN 2020
Veel mensen vragen zich af wat ze moeten betalen voor een uitvaartverzekering. Dit hangt af van op
welke leeftijd je de premie afsluit en wat de dekking op dat moment is. Hierbij geldt vaak: des te ouder
je bent, des te hoger de premie wordt. Dat komt omdat de kans dat je overlijdt groter is als je ouder
bent. Wanneer je net als de meeste Nederlanders geen idee hebt hoeveel geld je voor een uitvaart
nodig hebt, kun je de uitvaartberekenaar van Nibud invullen. Hier kun je diverse wensen invullen, zoals het
aantal volgauto’s, mogelijkheid van rouwadvertentie en de gewenste uitvaart (crematie of begrafenis).
Wat de exacte kosten van je
uitvaartverzekering in 2020
zijn hangt dus af van je eigen
wensen en van hoe oud je bent en
wat de dekking daarvoor is. We
raden het aan om in ieder geval
verschillende verzekeraars met
elkaar te vergelijken voordat je
direct een keuze maakt. Op die
manier weet je zeker dat je de
beste ‘deal’ scoort en heb je de
tijd genomen om bewust na te
denken over jouw uitvaart in de
toekomst.
Bron: Metronieuws, 20-12-2019, Sjaak.
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Dit is een fijne omgeving voor een waardig afscheid

Henk de Gier (links) draagt zijn taken als voorzitter vol vertrouwen over aan Herman ter Avest en ze poseerden trots
voor hun mooie gebouw. (Foto: Annemieke van Ipenburg) (Foto: A. van Ipenburg)
Henk de Gier, voorzitter van de Stichting Uitvaartverzorging Nijverdal en Omstreken, neemt afscheid en
draagt zijn voorzittershamer over aan Herman ter Avest. Een mooie gelegenheid eens kennis te maken
met deze stichting.
Nijverdal - Terwijl bij de ene ingang mensen vriendelijk worden binnen gelaten om afscheid te nemen van
hun dierbare, staat Gerard den Ouden mij op te wachten bij de ingang naar het kantoor. Het is vreemd hier
‘zomaar’ binnen te lopen. Begrafenissen en crematies vind ik moeilijk. Al dat verdriet. En nu ben ik hier, om
een artikel te schrijven over mensen die er (letterlijk) vrijwillig voor kiezen de stichting te besturen.
“Toen ze mij ongeveer 15 jaar geleden vroegen lid te worden van de commissie van toezicht, moest ik
echt wel even nadenken,” vertelt Herman. “Ik ben altijd werkzaam geweest in de bouw en vastgoed en dit
is wel heel iets anders. Maar ik kende hier een paar mensen en wist hoe betrokken zij zijn. De dood hoort
zó bij het leven en ze doen alles om iedereen een waardig afscheid te geven. Daar wilde ik mij graag voor
inzetten.”

Geen bedrijf
“Wij waken er hier voor een uitvaartfabriek te worden,” vult Henk aan. “Mensen kunnen hier in alle rust
afscheid nemen van hun dierbare. We hebben als stichting geen winstoogmerk en alle inkomsten komen
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weer ten goede aan de stichting.
Zo kunnen wij het gebouw goed
onderhouden, konden wij het
crematorium realiseren en de vijf
opbaarkamers die we nu hebben. We
hebben geïnvesteerd in duurzame
verwarming en hopen op termijn
zonnepanelen te kunnen installeren.”

Eigen taak
Elk bestuurslid heeft zijn/haar eigen
taak. “De meeste bestuursleden
hebben geen achtergrond in het
uitvaartwezen,” zegt Gerard,
algemeen bestuurslid. “Mijn taak is
bijvoorbeeld communicatie, Herman weet veel van gebouwen. Zo kunnen we veel in eigen huis uitvoeren en
de kosten beperken. En daarmee kunnen we een eerlijke en reële prijs vragen voor uitvaarten. Veel mensen
uit de gemeente komen bij ons terecht. Onze uitvaartleiders, stuk voor stuk professionals, hebben hier al
een goede band opgebouwd. Ze luisteren naar de wensen, denken actief mee en stoppen veel tijd in het
verzorgen van die perfecte uitvaart. Dat is toch iets wat je maar één keer kunt doen.”

Anders
“Een uitvaart wordt nu vaak heel anders beleefd dan vroeger,” zegt Herman. “De emoties zijn hetzelfde,
maar mensen denken er al veel vroeger over na. Hoe ze het willen, om hun familieleden te ontzorgen, met
beeld en geluid. Om het verdriet te delen en de overledene te herdenken zoals hij/zij was.”

Volledige verzorging
Stichting Uitvaartverzorging Nijverdal en Omstreken verzorgt begrafenissen en crematies op een
professionele, maar tegelijk persoonlijke manier. In alle rust en zoals jij het graag wilt. Ze luisteren naar
jouw wensen en denken mee. Alle inwoners van de gemeente Hellendoorn kunnen deelnemer van de
Stichting worden. Elke deelnemer betaalt een eenmalige bijdrage en ontvangt korting op het tarief bij een
door de Stichting verzorgde begrafenis of crematie. Kijk voor meer informatie op www.uitvaartnijverdal.nl.
Bron: Twents Volksblad, 26-11-2019, Sjaak.
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Begraafplaats Midwolde vol: ‘Pijnlijk dat we nee moeten
verkopen’
Geschreven door: Jan Been, verslaggever

De gemeentelijke begraafplaats in Midwolde bij Leek is bijna vol. Binnenkort kunnen daar geen mensen
meer worden begraven.
De Uitvaartvereniging Leek zit met de handen in het haar en dringt er bij de gemeente Westerkwartier op
aan zo snel mogelijk met een oplossing te komen.

Vol = vol
Bestuurslid Gerard de Jong van de Uitvaartvereniging: ‘Er is nog ruimte voor tien tot twaalf graven. Maar
dan is het ook echt vol. Waarschijnlijk is dat al binnen enkele maanden het geval. Daarna moeten we nee
verkopen. Dat is heel pijnlijk voor onze leden die perse hier willen worden begraven. Daar is geen plek voor
en die moeten dus op zoek naar een andere begraafplaats.’
In Leek kan dat niet, omdat het dorp zelf geen begraafplaats heeft.
De begraafplaats bij de Nederlands Hervormde kerk in Midwolde bestaat uit een kerkelijk deel en een
gemeentelijk deel. Het ruimtegebrek op het gemeentelijke stuk heeft er al toe geleid dat er in de hoek van
de begraafplaats een sectie is waar mensen boven elkaar begraven worden. Dat stuk ligt dan ook hoger
dan de rest.

‘Probleem was bekend’
Volgens De Jong was het aanstaande ruimtegebrek al bekend bij de voormalige gemeente Leek (nu
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Bestuurslid Gerard de Jong van de Uitvaartvereniging (Foto: Jan Been/RTV Noord)
onderdeel is van de gemeente Westerkwartier), maar is daar destijds geen actie op ondernomen. Nu ligt
het probleem dus op het bordje van Westerkwartier.
Pas als de contracten zijn afgelopen kan er geruimd worden, maar de familie beslist daaroverGerard de
Jong

Uitvaartvereniging
De Jong ziet een oplossing, maar het is aan de gemeente om daarmee aan de slag te gaan. ‘Naast de
begraafplaats ligt een weiland. Daar zou uitbreiding kunnen, maar dan moet de gemeente die grond
aankopen. Stel dat dat lukt dan nog duurt het lang voordat het weiland geschikt is als begraafplaats.’

Ruimen
Het ruimen van graven is volgens De Jong ook een mogelijke oplossing. Toch gaat dat niet zo maar:
‘Mensen hebben vaak grafrechten gekocht voor twintig of dertig jaar. Pas als die contracten zijn
afgelopen kan er geruimd worden, maar de familie beslist daarover.’
De gemeente is op de hoogte van het nijpende probleem in Midwolde. Wethouder Dijkstra-Jacobi erkent
dat het een vervelende situatie is. ‘We gaan er zo snel mogelijk mee aan de slag, maar een oplossing is
niet direct voor handen.’
Bron: RTV Noord, 29-11-2019, Sjaak.
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Nuvema
Al sinds 1949 een
betrouwbare partner in
uitvaartverzekeringen
Nuvema is al sinds 1949 actief in
uitvaartverzekeringen. Inderdaad:
alleen in uitvaartverzekeringen. De
verzorging van de uitvaart zelf laten
we graag over aan specialisten:
aan uitvaartondernemers- en
verenigingen, zoals u.
Wij vinden het belangrijk om
onze verzekerden een goede
uitvaartverzekering aan te bieden.
Gebaseerd op uw diensten en
prijzen. Inmiddels gingen al ruim
300 uitvaartverzorgers u voor.
Contact
Bent u benieuwd naar wat wij voor
u kunnen betekenen? Belt u mij
dan op 06 - 50 64 78 60. of e-mail
naar kobus.mulder@nuvema.nl.
Ik vertel u graag meer!
Hoofd accountmanagement Kobus Mulder

Kobus Mulder
Hoofd accountmanagement

Nuvema uitvaartverzekeraar. Thuis in de uitvaartbranche.

Ook al is de mens
nog zo geleerd, hoe
iemand zijn neus kan
snuiten op een andere
manier dan hijzelf is
voor hem een
volkomen raadsel.

(Ivan S. Toergenjev)
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Samenstelling Algemeen
Bestuur FKB per 25-05-2019

FKB

Voorzitter:
Sjaak den Hollander, Illikhoven 14-A,
6116 AL Illikhoven.

een levende vereniging
rondom de dood

Tel.: 046 - 4810205

Faxnummer: 046 - 4810633
jjdenhollander@planet.nl

Secretariaat:

MEER SAMEN — SAMEN MEER

mw. G.W. Nijland-Wevers
Tel.: 0546 - 577981

Bel gerust voor informatie

secretaris@f-k-b.nl

Wij maken u met plezier verder wegwijs in de
FKB en uitvaartland!

Penningmeester:
Koos Clemens, Anke Servaesstraat 13,

Regio Noord/Oost:

2162 KR Lisse			

(Groningen/Friesland/Drente/Overijssel/

Tel.: 0252 - 421284

penningmeester@f-k-b.nl

Gelderland/Flevoland)

Webmaster:
Johnny Gunnewijk, Meidoornstraat 8,
9501 VZ Stadskanaal		

Tel.: 0599 - 612027

Gunnewijk@gmail.com

Martin Slippens, Streekweg 347,
Tel.: 0228 - 526740

mslippens@hetnet.nl
Frenk Lardinois, Florence Nightingalestraat 155
6441 HW Brunssum

Tel.: 0546 - 577981

Herman Borgelink

Tel: 06 - 22386717

Regio West:
(Noord-Holland/Zuid-Holland/Utrecht/Zeeland)

Bestuurslid:

1616 AH Hoogkarspel		

Wilma Nijland

Tel.: 045 - 5272717

Koos Clemens

Tel.: 0252 - 421284

Martin Slippens

Tel.: 0228 - 526740

Regio Zuid:
(Noord-Brabant/Limburg)
Sjaak den Hollander

Tel.: 046 - 4810205

Frenk Lardinois

Tel. ; 045 - 5272717

flardi@telfort.nl

Aspirant Bestuurslid:
Herman Borgelink, Maatkamp 21
7482 KC Haaksbergen

Tel: 06 - 22386717

info@barbarahaaksbergen.nl
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