UITVAARTVERENIGING “SAMENWERKING”
TYTSJERK.
Anno 1909
……….opdat allen, rijk en arm, jong en oud, met evenveel eerbied, orde en regel, als het
moest, ten grave zouden nederdalen.
Uit het eerste jaarverslag.
Aangesloten bij de Federatie van Friese Uitvaartverenigingen en bij Nardus.
“Memento mori”
Weet u wat dat betekent?
Juist, “ gedenk te sterven” Het is verstandig daar eens over na te denken.
De uitvaartvereniging regelt en verzorgt de uitvaart van haar leden. Zowel een begrafenis als
een crematie.
De vereniging heeft geen commercieel doel maar is er om het belang van haar leden te
behartigen.
Dit is niet alleen uw eigen belang maar vooral dat van uw nabestaanden.
De doelstelling van de vereniging is om zonder winstoogmerk en op waardige wijze hulp te
verlenen bij een uitvaart van een overleden lid, geheel overeenkomstig diens wensen.
De vereniging werkt uitsluitend voor haar leden.
De contributie bedraagt slechts € 15,00 per jaar per persoon. Bij een gezin, waarvan beide
ouders lid zijn, zijn de kinderen onder de achttien jaar vrijgesteld van contributie; vanaf deze
leeftijd dienen zij zelfstandig lid te worden. Bij een andere gezinssamenstelling gelden andere
regels.
Wordt u lid op latere leeftijd dan wordt een inkoopsom gevraagd, dit bedrag is afhankelijk
van uw leeftijd.
Naast het verzorgen van de uitvaart geeft de vereniging tevens een tegemoetkoming in de
kosten daarvan. Deze zogenaamde ledenkorting was de laatste jaren € 650,00. De vereniging
zorgt voor de financiële afwikkeling van de uitvaart. De eventuele provisie die de vereniging
daarbij ontvangt, komt ten goede aan de nabestaanden.
Heeft u nog vragen of wilt u lid worden? Bel dan even met een van de bestuursleden.
Voorzitter
T. Krol
Lytsegeast 33
Tytsjerk
Tel: 06-26682505

Secretaris
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Penningmeester
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Reidfjild 44
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Bij een overlijden dienen de nabestaanden contact op te nemen met de bode.
Bode

Reserve bode

T.Hoekstra-Bakker
Lytsegeast 32
Tytsjerk
Tel: 0511-432504
06-40606612

B.Bruinsma-Siderius
Westerein 14
Garyp
Tel: 0511-539377
06-13288548

Wenst u als lid geen gebruik te maken van onze bode, neem dan contact op met een van de
bestuursleden. Als onze vereniging geen diensten verleent dan verliest u het recht op de
ledenvergoeding. De vereniging is gebonden aan de verplichtingen die voortvloeien uit de
Wet Financieel Toezicht.
Nardus.
Nardus behartigt de belangen van de bij haar direct en indirect aangesloten
uitvaartverenigingen en wil vanuit die belangenbehartiging een positieve bijdrage leveren aan
de ontwikkeling van de uitvaartbranche in Nederland. Zo is deze organisatie onze
vertegenwoordiger bij o.a. DNB, AFM en Cao onderhandelingen alsmede de landelijke
politiek. Nardus behartigt de belangen van ongeveer 500.000 landgenoten, gebundeld in 6
uitvaartorganisatieverbanden (samen goed voor bijna 400 uitvaartverenigingen) en 12
individueel aangesloten uitvaartorganisaties.
Nardus heeft er voor gezorgd dat onlangs “het Noaberschap in de lokale uitvaart” is geplaatst
op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland.
Noaberschap is een specifieke traditie die zijn oorsprong in de agrarische samenleving in
grote delen van Nederland heeft. Noaberschap kan het best vertaald worden als “Burenhulp” .
Voor verdere informatie zie: www.nardus.eu
Friese Federatie van Uitvaartverenigingen.
De Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland is sinds het jaar van oprichting (1931) het
overkoepelend orgaan van de bij haar aangesloten Friese Uitvaartverenigingen, die de statuten
hebben aanvaard en heeft tot doel het bevorderen van het verzorgen van uitvaarten zonder
winstoogmerk en het verspreiden en verdedigen van de gedacht van onderlinge hulp. De
Federatie is aangesloten bij Nardus.
Daarnaast behartigt zij ook de belangen van haar leden op nationaal niveau.
Via de Federatie hebben wij een Ongevallen verzekering, Bedrijfsaansprakelijksheidsverz.
c.q. WA verz. en een Grootongevallenverz.
Voor verdere informatie zie: www.uitvaartfederatie.nl

Cluster Tytsjerksteradiel e.o.
Cluster Tytsjerksteradiel e.o. biedt de lokale verenigingen de mogelijkheid om elkaar in de
regio als buren met “goede raad en daad” van dienst te zijn, regionale zaken kunnen in goed
overleg gezamenlijk besproken en behandeld worden. Dit overlegorgaan kan daardoor een
belangrijke bijdrage leveren aan de opdracht van de plaatselijke bestuurders om te zorgen,
ook in de toekomst, voor gekwalificeerde uitvaarten. De 14 aangesloten verenigingen komen
tenminste 2 keer per jaar bijeen.
Er is door Nardus een gedragscode (keurmerk) geschreven waar de aangesloten verenigingen
aan moeten voldoen. De gezamenlijke verenigingen binnen cluster Tytsjerksteradiel e.o.
hebben in 2015 de eerste stappen gezet die moeten leiden tot het verkrijgen van het certificaat
“gedragscode”.
Twenthe Uitvaartverzekeringen.
Sinds 2007 werkt onze vereniging samen met Twenthe Uitvaartverzekeringen.
“Samenwerking” is geen bemiddelaar, de overeenkomst voldoet aan alle voorwaarden van
toezichthouder AFM. In het voorjaar van 2015 is er een belangrijke verbetering aangebracht
in deze overeenkomst. Er is een regeling tot stand gekomen met een collectiviteitskorting van
15% voor leden en nieuwe leden van onze vereniging die een uitvaartverzekering afsluiten bij
Twenthe.
Voor verdere informatie zie: www.twenthe.nl
Het bestuur.

