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HUISHOUDELIJK REGLEMENT
van de Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” te Wapenveld
Artikel 1
Onder lid wordt in dit reglement tevens verstaan diegene die opdracht geeft
voor de uitvaart van een overleden lid. Dit kunnen zijn de executeur van de
nalatenschap, de echtgenoot of geregistreerd partner of de erfgenamen.
De vereniging belast zich met de algehele verzorging van de uitvaart.
De vereniging verzorgt ook uitvaarten van niet-leden. De opdrachtgever
betaalt daarvoor aan de vereniging de totale kosten verbonden aan de
uitvaart.
Voor leden en niet-leden geldt dat de opdrachtgever een schriftelijke
verklaring ondertekent, betreffende de algemene verzorging van de uitvaart
en de betaling van de daaruit voortvloeiende kosten.
Artikel 2
Ieder lid, die van de diensten der vereniging wenst gebruik te maken, geeft
hiervan kennis aan de uitvaartverzorger of diens plaatsvervanger in dienst
van de vereniging.
Wordt aan de vereniging geen bericht gezonden en wordt de verzorging
door anderen, zonder instemming van het bestuur van de vereniging
geregeld, dan kan men achteraf alsnog aanspraak maken op de
vergoedingsbijdrage minus 15% administratiekosten.
Artikel 3
Het verstrekkingenpakket bestaat uit een vergoedingsbijdrage, die jaarlijks
vastgesteld wordt op de algemene vergadering.
Artikel 4
Een nieuw ingeschreven lid is contributie over het gehele jaar verschuldigd.
Is het nieuwe lid ouder dan 21 jaar, dan zijn er 2 mogelijkheden om zich in
te laten schrijven:
1. Hij/zij is een leeftijdsafhankelijke inkoopsom verschuldigd, welke is
vastgesteld door de Algemene Vergadering.
2. Hij/zij kan gebruik maken van een procentenregeling – met dien verstande dat bij overlijden een bepaald percentage van de “danmalige” vergoedingsbijdrage wordt uitgekeerd. Zoals aangegeven in aangegeven tabel.
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Percentage vergoedingsbijdrage:
Leeftijd
In %

Leeftijd

In %

21 - 25 jaar

92

46 – 50 jaar

30

26 – 30 jaar

81

51 – 55 jaar

23

31 – 35 jaar

64

56 – 60 jaar

18

36 – 40 jaar

50

Vanaf 61 jaar

0

41 – 45 jaar

39

Artikel 5
Voor kinderen t/m het kalenderjaar waarin het kind 18 jaar wordt, waarvan
één of beide ouders lid zijn, kan bij overlijden ook aanspraak worden
gemaakt op het verstrekkingenpakket.
Bij gezinsuitbreiding van een lid dient men het bestuur daarvan schriftelijk
in kennis te stellen.
Kinderen vanaf de leeftijd van 18 jaar dienen zelf lid te worden, ingaande
per 1 januari van het jaar volgende op de 18-jarige leeftijd. Zij worden
hiervoor benaderd.
Artikel 6
De contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de algemene vergadering en in
één termijn geïnd. Een lid dat op 31 december van een jaar de contributie
van het afgelopen jaar niet heeft voldaan, kan door het bestuur worden
geroyeerd na een schriftelijk schrijven.
Artikel 7
Leden die naar een andere gemeente verhuizen, en de contributie blijven
doorbetalen genieten dezelfde rechten als elk ander lid.
Leden die naar een andere gemeente verhuizen, en de contributie betaling
staken verliezen hun rechten als lid van de vereniging en kunnen geen
aanspraak maken op restitutie van de contributie.
Artikel 8
Het bestuur zorgt, dat alle medewerk(st)ers van de vereniging WA
verzekerd zijn en dat alle roerende en onroerende goederen van de
vereniging naar gangbare actuele normen zijn verzekerd.
Artikel 9
De uitvaartverzorgers en dragers zullen, buiten hun dienstverband om, geen
uitvaarten verzorgen of werkzaamheden voor andere uitvaartverzorgers
verrichten zonder goedkeuring van het bestuur.
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Artikel 10
De verplichtingen van de uitvaartverzorger of diens plaatsvervanger zijn de
volgende:
Bij elke aanvraag om verzorging van een uitvaart overtuigt hij zich zo nodig
bij de penningmeester, of overledene lid was van de vereniging.
Hij die de uitvaart verzorgt, zal dit doen in overeenstemming met de door
het bestuur gestelde voorwaarde, inhoudende de totale regeling van de
uitvaart.
Artikel 11
De uitvaartverzorger en dragers genieten voor elke uitvaart een
loon/vergoeding, vast te stellen door het bestuur.
Artikel 12
De bovenkleding van de dragers wordt door en op kosten van de vereniging
verstrekt. (behalve schoeisel)
De chauffeurs van lijkauto en volgauto’s zullen gepaste kleding dragen.
Materiaal mag niet anders dan in dienst van de vereniging gebruikt worden,
tenzij het bestuur anders beslist.
Artikel 13
Het bestuur van de vereniging bestaat uit 7 leden.
De voorzitter heeft de leiding van de vereniging; hij presideert en leidt de
vergaderingen.
De secretaris is belast met het voeren van de correspondentie, het verzenden
van convocaties voor de vergadering, het bijhouden van de notulen van
bestuurs- en algemene vergaderingen, het opmaken van het jaarverslag en
de verzorging van het archief.
De penningmeester is belast met het beheer van de geldmiddelen van de
vereniging.
Het bestuur zorgt voor de ledenlijst en houdt deze bij.
Artikel 14
Een bestuurslid mag voor zijn werkzaamheden geen financiële vergoeding
ontvangen, tenzij onder goedkeuring van het bestuur.
Door bestuursleden of leden in het belang van de vereniging gemaakte
onkosten kunnen worden vergoed.
Artikel 15
Op de algemene vergadering worden in elk geval de navolgende punten
behandeld:
1. jaarverslag van de secretaris
2. jaarverslag van de penningmeester
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3. décharge van het bestuur
4. verkiezingen
5. voorstellen van het bestuur (o.a. vaststellen van verstrekkingenpakket en
contributie)
6. voorstellen van de leden
7. rondvraag
Artikel 16
Het bestuur houdt toezicht op de werkzaamheden van de uitvaartverzorger,
de dragers en andere medewerk(st)ers.
Bij voorkomende gevallen van besmettelijke ziekte of andere buitengewone
gevallen, kunnen bepalingen, voor zover nodig, door het bestuur worden
gewijzigd.
Artikel 17
Het afleggen en kisten geschiedt door medewerk(st)ers van de vereniging.
In overleg en met instemming van de nabestaanden kan hiervan worden
afgeweken.
Artikel 18
Het bestuur heeft het recht in geval van financiële moeilijkheden een extra
heffing te doen. Extra heffingen op contributies behoeven de goedkeuring
van de algemene vergadering.
Artikel 19
Wijzigingen in dit reglement kunnen alleen plaatshebben wanneer ten
minste twee/derde van de op de algemene vergadering aanwezige leden zich
daarvoor verklaren op een vergadering waarop de wijziging bij de
uitnodiging kenbaar is gemaakt.
Artikel 20
Dit reglement wordt geacht in werking te zijn getreden op 29 mei 2008.
Voorheen vastgestelde reglementen komen hierdoor ingaande deze datum te
vervallen.
Artikel 21
Alle voorkomende gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, worden
door het bestuur voorlopig naar hun beste weten geregeld en op de
eerstvolgende algemene vergadering zo nodig ter sprake gebracht.
Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van 28 mei 2008.
Het bestuur:
G. Doornink, voorzitter
J. IJzerman, secretaris
4

