Huishoudelijk reglement
van de
Onderlinge Uitvaartvereniging ”De Nije Naoberschop Diever e.o.” gevestigd te Diever,
vastgesteld in de ledenvergadering van 14 mei 2018.
Artikel 1 :
Alvorens het bestuur een aanvrager als lid van de vereniging toelaat, onderzoekt het bestuur
of de aanvrager voldoet aan de voorwaarden welke in de statuten en het huishoudelijk
reglement voor het verkrijgen van het lidmaatschap zijn gesteld.
De contributie wordt per lid geïnd.
Artikel 2:
1. Bij aanmelding dient de aanvrager en de eventueel in het lidmaatschap te betrekken gezinsleden
en/of minderjarige kinderen in goede gezondheid te verkeren.
2. Bij aanmelding dient de aanvrager op verzoek van het bestuur informatie te verstrekken over de
gezondheidstoestand en verder van belang zijnde gegevens van zichzelf en de eventueel in het
lidmaatschap te betrekken gezinsleden en/of minderjarige kinderen.
3. Ingeval van weigering of nalatigheid in de verstrekking van die gegevens of ingeval van verstrekking
van onjuiste gegevens kan het bestuur het betrokken lid en de eventueel in het lidmaatschap te
betrekken gezinsleden en/of minderjarige kinderen uit het lidmaatschap zetten.
Artikel 3:
1. De leden van de vereniging wonende in het werkgebied van de vereniging evenals de eventueel in
het lidmaatschap betrokken gezinsleden en/of minderjarige kinderen hebben het recht ingeval van
hun overlijden de uitvaart uit te laten voeren door de vereniging op de begraafplaatsen in de gemeente
Westerveld, respectievelijk in het crematorium in Meppel, Hoogeveen of Assen.
2. De vereniging zal bij de begrafenis of crematie de volgende voorzieningen treffen:
a. Een uitvaartleider ter beschikking stellen gedurende maximaal 5 dagen voor o.a. het vervullen van
alle formaliteiten, het organiseren en uitvoeren van de plechtigheid, incl. auto- en administratiekosten;
b. Een rouwauto met chauffeur en overige benodigde begeleiders (personeel) ter beschikking stellen;
c. Het vervoeren van de overledene vanuit een ziekenhuis of zorginstelling naar zijn/haar woning in de
voormalige gemeente Diever of naar de aula van de vereniging. De kosten van vervoer welke meer dan 60
kilometer bedragen worden niet vergoed en daarom door de vereniging in rekening gebracht.
Het overleden lid heeft recht op vervoer vanuit zijn/haar woning of aula naar een locatie,
begraafplaats of crematorium. Dit ook weer met een maximum van 60 kilometer en tevens maximaal 3 maal
een vervoer van de overledene per uitvaart.
.
d. Het opbaren van de overledene in de eigen aula van de vereniging.
3. Onze vereniging heeft een overeenkomst met uitvaartverzorger S. Kiers. Indien gebruik gemaakt wordt van
deze uitvaartverzorger bedraagt de uitkering maximaal € 1.000.-- bij een standaard lidmaatschap en maximaal
€ 1.650.-- bij een uitgebreid lidmaatschap. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de door de vereniging
aangeboden factuur.
.
De leden wonende buiten het werkgebied van de vereniging hebben recht op dezelfde voorzieningen
van de vereniging als leden binnen het werkgebied, met dien verstande dat de nabestaanden het recht hebben
de werkzaamheden door een andere uitvaartverzorger dan S. Kiers te laten uitvoeren met een maximale
vergoeding van € 850.-- bij een standaard lidmaatschap en € 1.400.-- bij een uitgebreid lidmaatschap.
Eventuele extra kosten welke daaruit voortvloeien worden in rekening gebracht.
4. De contributie van de leden wordt jaarlijks op 30 mei geïncasseerd. Indien er niet automatisch wordt
geïncasseerd wordt € 2.50 extra administratiekosten in rekening gebracht.

Artikel 4
Op verzoek van daartoe gerechtigden verzorgt de vereniging de begrafenis of crematie voor niet-leden.
Voor deze niet-leden wordt de begrafenis of crematie uitgevoerd op dezelfde wijze als voor leden.
De totale kosten zullen dan in rekening worden gebracht.
Artikel 5
1. In het onderhavige reglement kunnen geen wijzigingen worden aangebracht indien niet bij de
oproeping van de algemene vergadering is medegedeeld dat een wijziging van het reglement zal
worden voorgesteld.
2. De termijn voor oproeping voor een algemene vergadering waarbij een dergelijk voorstel tot
wijziging van het reglement zal worden gedaan bedraagt tenminste veertien dagen.
3. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot wijziging
van het reglement hebben gedaan, moeten een afschrift van dit voorstel gedurende de hiervoor in lid 2
genoemde periode vergezeld van een toelichting op het administratie-adres van de vereniging voor de
leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
Bovendien wordt op verzoek van een lid kosteloos een afschrift als hiervoor bedoeld met toelichting
aan dit lid toegezonden.
4. Een besluit tot wijziging van het reglement behoeft tenminste twee-derde van de uitgebrachte
stemmen.
Artikel 6
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, zal het bestuur beslissen.
Het bestuur.

