Ledenvergadering maandag 14 maart 2016
Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen ledenvergadering 9 maart 2015
4. Financieel verslag
5. Verslag Kascommissie
6. Bestuursverkiezing
7. Vaststellen contributie en ledenkorting 2016
8. Rondvraag
9. Sluiting
Belangrijk!
Vergeet niet wijzigingen in uw gezinssamenstelling, adreswijziging,
wijziging bankrekening door te geven aan het secretariaat via:
secretariaat@dlekollumerzwaag.nl
G. Kamminga Tel. 0511 44 3683

Kollumerzwaag, Veenklooster en Zwagerbosch

Uitnodiging Ledenvergadering
op maandag 14 maart 2016 in
de 'Trije Doarpen' Foarwei 116
Aanvang 20.00 uur
Lid worden?
Meer informatie en een aanmeldingsformulier vindt u op:
www.DLEKollumerzwaag.nl onder Links

Info graven:
T.T. Klaver-de Boer, Blankenstrjitte 52
9298 PR Kollumerzwaag 0511-441524
begraafplaats@nhgkollumerzwaag.nl

Informatie over de vereniging:
 Bode:
Mevrouw Clara Sijtsma
telefoonnummer: 06 308 57 534

www.DLEkollumerzwaag.nl

Voor onze leden is deze folder een bewaarexemplaar

Dorpsgenoten van Kollumerzwaag, Veenklooster, Zwagerbosch.
Door middel van deze brochure willen we u graag iets vertellen over
onze uitvaartvereniging 'De Laatste Eer'.
In een verdrietige en pijnlijke situatie wordt door ons bij overlijden
uitstekende hulp geboden door mensen uit uw eigen omgeving!
Verscheidene vrijwilligers die al jarenlang deze specifieke
hulp verlenen, staan voor u klaar. De gehele uitvaart wordt
voor u geregeld en verzorgd.
U bent verzekerd van een persoonlijk afscheid.
Uw wensen worden gerespecteerd.
Het regelen en verzorgen kan verricht worden in uw eigen
omgeving.
Nabestaanden worden ondersteund.
Uw belangen worden behartigd zonder commercieel doel,
omdat onze vereniging zonder winstoogmerk voor haar leden
uitvaarten (begrafenissen en crematies) verzorgt.
De uitvaartvereniging is geen verzekeringsmaatschappij.
Er worden diensten voor u verricht. Hiervoor betalen de leden
contributie. Deze contributie wordt elk jaar vastgesteld op de
algemene ledenvergadering in maart.
De jaarcontributie 2015:
Via automatische incasso
Per persoon v.a. 18 jaar
€ 14,00
Leden Liefde en Plicht
€ 8,00
Leden tot 18 jaar betalen geen contributie

Via nota
€ 16,00
€ 10,00

Het banknummer van de vereniging is: NL61RABO 03564.46.409
Korting op de uitvaartkosten
Bij overlijden betaalt De Laatste Eer eerst alle nota's bijv. van
grafkist, advertenties en rouwbrieven.
Later krijgt de vertegenwoordiger van de erven de verzamelnota van
de vereniging met de totale kosten onder aftrek van maximaal
€ 900,00. Voor de vroegere leden van Liefde en Plicht wordt er
maximaal € 140,00 van de nota afgetrokken.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met één van onderstaande bestuursleden.
Voorzitter: De heer S. Bosma
Boskwei 49
9299 HS Zwagerbosch Tel. 0511-444671
Secretaresse: Mevrouw G. Kamminga
Foarwei 12
9298 JL Kollumerzwaag tel. 0511-443683
secretariaat@dlekollumerzwaag.nl
Penningmeester: De heer D.W. van der Schaaf
Weth. Beerdastrjitte 6
9298 PW Kollumerzwaag Tel. 0511-445118
penningmeester@dlekollumerzwaag.nl
Stel uw nabestaande op de hoogte van uw wensen
De ervaring leert dat veel nabestaanden niet weten wat de wensen
van de overledene zijn voor wat de uitvaart betreft. Soms weet de
partner niet of er een overlijdensverzekering is afgesloten. In andere
gevallen is dat wel bekend, maar dan is de originele polis zoek.
Weten uw verwanten of u aangesloten bent bij een
uitvaartvereniging?
Wij adviseren u om uw wensen op papier te zetten. Hiervoor hebben
wij een 'Laatste Wensen' boekje samengesteld, deze treft u bij deze
uitnodiging aan. Voor onze leden zijn extra exemplaren beschikbaar,
u kunt deze downloaden via onze website of aanvragen via het
secretariaat van de vereniging: secretariaat@dlekollumerzwaag.nl
G. Kamminga tel. 0511 44 36 83

