Uitvaartvereniging “DE LAATSTE EER” Wapenveld
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‘De Laatste Eer’ Wapenveld krijgt kwaliteitscertificaat
WAPENVELD- Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ te Wapenveld heeft de Nardus
Gedragscode Uitvaartzorg gekregen. Dit keurmerk betekent dat de vereniging aan alle gestelde
kwaliteitseisen voldoet. In een formeel samenzijn ontving voorzitter Arie Doornink het
certificaat uit handen van Leen van Loosen, bestuurslid van Nardus. “We zijn trots op dit
resultaat”, zegt de voorzitter, “het is een erkenning dat we als uitvaartvereniging de zaken
goed voor elkaar hebben. Kwaliteit moet de hoogste prioriteit hebben bij een uitvaart.”
Dit beamen ook de heren Joop Jans en Berend Jan Tessemaker, bestuursleden van de
Wapenveldse uitvaartvereniging. “Kwaliteit wordt steeds belangrijker in onze samenleving en
dus ook voor de dienstverlening van ons als uitvaartvereniging.” De beide bestuursleden
hebben er hard aan gewerkt om het kwaliteitskeurmerk binnen te halen. “We durven te stellen
dat we de zaken altijd al goed op orde hadden, maar nu is onze handelwijze overeenkomstig de
gestelde eisen nog duidelijker op papier gezet. Wat we als uitvaartvereniging doen en hoe we
het doen is nu beter zichtbaar en beter controleerbaar. De kwaliteitseisen gelden niet alleen
voor onze praktische dienstverlening door bijvoorbeeld de uitvaartleiders of de dragers, maar
ook de kwaliteit van het bestuur en de individuele bestuursleden moet aan de strenge normen
voldoen.”
Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ is aangesloten bij ‘Nardus samenwerkende
uitvaartorganisaties’. Nardus behartigt de belangen van de honderden aangesloten plaatselijke
uitvaartverenigingen, verspreid over het hele land. “Voor ons als vereniging is Nardus
bijzonder nuttig. We krijgen van deze organisatie voortdurend veel specifieke informatie over
bijvoorbeeld de wet- en regelgeving waarmee de uitvaartbranche te maken heeft. We kunnen
altijd een beroep doen op hun professionele deskundigheid. Dit stelt ons in staat om als
plaatselijke uitvaartvereniging professionele dienstverlening te bieden. En dat tegen lagere
kosten dan de grote commerciële uitvaartzorg. Ons bestuur bestaat immers uit vrijwilligers,
wij hebben geen grote dure gebouwen en wij hoeven als vereniging geen winst te maken”
aldus Jans en Tessemaker. Om er aan toe te voegen dat zowel het voltallige bestuur als vrijwel
het hele team van uitvaartleiders, aflegsters en dragers uit dorpsgenoten bestaat, nauw
betrokken bij de Wapenveldse samenleving. “Als plaatselijke vereniging leveren we
maatwerk. Onze uitvaartleiders regelen en begeleiden de hele uitvaart en alles wat daar bij
komt kijken, van begin tot eind. Iedereen kan een beroep doen op ‘De Laatste Eer’, het maakt
niet uit of je een verzekering hebt bij een landelijke uitvaartverzekeraar of niet. Ook wie geen
lid is van ‘De Laatste Eer’ kan volledig op ons rekenen.”
www.dlewapenveld.nl

