


Artikel 1 

In de navolgende artikelen wordt verstaan onder de Vereniging: Mekander, Onderlinge 

Uitvaartvereniging Veendam-Winschoten en Omstreken U.A.. De Vereniging is gevestigd in

de gemeente Veendam en opgericht op 1 maart 1926. De verkorte handelsnaam van de 

vereniging is: Mekander en is onder nummer 02322355 in het Handelsregister van de Kamer 

van Koophandel ingeschreven. 

LIDMAATSCHAP 

Artikel 2 

In de navolgende artikelen wordt verstaan onder leden of lid: 

• een persoon of personen, die de achttienjarige leeftijd hebben bereikt; alsmede

• hun minderjarige kinderen, mits als lid aangemeld bij de Vereniging,

die jegens de Vereniging recht op het (doen) verzorgen van een begrafenis of crematie

kunnen doen gelden. Dit recht wordt ontleend aan een Bewijs van lidmaatschap.

Artikel 2a 

Een levenloos geboren kind van een lid wordt eveneens aangemerkt als lid indien dit kind is 

ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie. 

Artikel 3 

Onder aanvraagformulier wordt verstaan de schriftelijke aanvraag van een kandidaat lid, 

waarop deze kenbaar maakt, dat zij/hij lid wenst te worden van de Vereniging, teneinde 

daarmee de kosten van haar/zijn toekomstige uitvaart geheel of gedeeltelijk te dekken en 

deze uitvaart te zijner tijd door of namens de Vereniging te laten verzorgen. 

Artikel 4 

Aan elk lid wordt een Bewijs van lidmaatschap uitgereikt, waarop onder meer staat vermeld: 

• de naam en geboortedatum;

• soort lidmaatschap of verzekering en lidmaatschapsnummer;

• de ingangsdatum.

Artikel 5 

Het lidmaatschap vangt aan, nadat de Vereniging aan het lid het Bewijs van lidmaatschap 

heeft afgegeven, uitsluitend het door het kandidaat lid ingevulde aanvraagformulier geldt als 

grondslag van het lidmaatschap. 

Artikel 6 

a) De Vereniging is bevoegd aanvragen tot het lidmaatschap -zonder opgave van redenen

te weigeren. Tegen een dergelijke beslissing kan het kandidaat lid in bezwaar komen bij

het Bestuur van de Vereniging;

b) De Vereniging is bevoegd het lidmaatschap, zonder inachtneming van een opzegtermijn,

op een door haar te bepalen tijdstip, te beëindigen, indien de mededelingen op het

aanvraagformulier in strijd zijn met de waarheid.

Artikel 7 

Op een aanvraagformulier kunnen meerdere personen worden aangemeld: 

- ouders met één of meer kinderen (die de achttienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt);
- alleenstaande met één of meer kinderen (die de achttienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt);
- meerderjarige personen, die hun samenleving hebben aangetoond.

Onder "kinderen" worden ook stiefkinderen begrepen, alsmede adoptie- en pleegkinderen,

welke als een eigen kind worden onderhouden en opgevoed en volgens de Gemeentelijke

Basis Administratie op het adres van het lid woonachtig zijn.
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Artikel 8 

Vervallen. 

Artikel 9 

al Wijzigingen op het Bewijs van lidmaatschap kunnen alleen rechtsgeldig worden 

aangebracht door de Vereniging en dienen door haar te worden gewaarmerkt; 

b) Verhuizingen en veranderingen in de gezinssamenstelling moeten zo spoedig mogelijk,

onder vermelding van het lidmaatschapsnummer, aan de administratie van de Vereniging

worden doorgegeven;

c) De Vereniging kan bij het doen van mededelingen aan de leden volstaan met een niet

aangetekend schrijven. De kopie daarvan, welke in het bezit is van de Vereniging, strekt tot

volledig bewijs van de verzending van het desbetreffende schrijven;

d) De Vereniging is niet aansprakelijk voor mededelingen en toezeggingen door of namens

haar optredende personen gedaan, voor zover deze afwijken van, of meer inhouden dan,

hetgeen in de Statuten, het Huishoudelijk reglement of het Bewijs van lidmaatschap, staat

vermeld.

CONTRIBUTIE/ INNING EN RECHTEN 

Artikel 10 

De contributie (of inkoopsom) wordt door het Bestuur van de Vereniging vastgesteld. 

De contributie is in beginsel jaarlijks bij vooruitbetaling verschuldigd en kan niet worden 

gerestitueerd. 

Betaling vindt bij voorkeur plaats door middel van automatische incasso. Voor nieuwe leden 

is automatische incasso verplicht. Inning door middel van automatische incasso geschiedt in 

de tweede helft van januari. 

Aan leden, die de contributie voldoen door middel van automatische incasso, wordt een 

korting toegekend van€ 2,50. 

Bij niet tijdige betaling wordt een eerste herinnering verzonden. De eerste herinnering stelt 

het lid in staat om alsnog binnen 14 dagen te betalen, zonder kosten. Na deze termijn wordt 

een 2e herinnering gezonden, verhoogd met kosten welke voor een betalingsherinnering 

worden bepaald op € 5 en voor een aanmaning op€ 5.

Indien blijkt dat automatische incasso niet mogelijk is wordt het betreffende lid daarover zo 

snel mogelijk geïnformeerd, hetgeen als een betalingsherinnering wordt beschouwd. 

Gedurende de periode waarover achterstand in contributie is, kan het betreffende lid geen 

aanspraak maken op de uitkering van het lidmaatschap van de Vereniging; de rechten daarop 

zijn gedurende die periode opgeschort. De rechten herleven zodra de achterstallige 

contributie inclusief de in rekening gebrachte kosten zijn voldaan. Terugwerkende kracht is 

uitgesloten. Alle gemaakte en te maken kosten, welke uit een eventuele incasso van 

achterstallige contributie voortvloeien, komen ten laste van het betreffende lid. 

Krachtens bestuursbesluit kan een lid, dat na de toegestuurde betalingsherinnering en 

aanmaning, de contributie niet betaalt, als lid van de Vereniging worden geroyeerd. 

Bij het aangaan of wijzigen van het lidmaatschap is een bedrag van€ 10,- verschuldigd voor 

administratiekosten. 

Artikel 10a 

Tot de leeftijd van 61 jaar kan tegen contributiebetaling het lidmaatschap worden verkregen; 

boven de leeftijd van 60 jaar kan dat door middel van een eenmalige storting. 
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