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J.D. van der Veenstraat 9a
9672 AD Winschoten
Postbus 49
9670 AA Winschoten
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website: www.ouvw.nl
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ONDERLINGE UITVAARTVERENIGING
‘VEENDAM – WINSCHOTEN en Omstreken’ U.A.

Winschoten, 8e jaargang januari 2018

Beste leden,
Het jaar 2017 is afgesloten en het jaar 2018 is aangebroken.
Tijd om terug te kijken op het afgelopen jaar en vooruit
te kijken naar het nieuwe jaar. Wij informeren u
traditiegetrouw omtrent een aantal voor u als lid van
belang zijnde aangelegenheden en eventuele aanpassingen
in pakket- en contributievoorwaarden.
2017 is een goed jaar voor de Vereniging geweest. Met
name als gevolg van licht stijgende rente is er een positief
resultaat geboekt bij OUVW. Als gevolg daarvan kunnen
we de contributie op het oude peil houden. De uitkeringen
waren conform de geprognotiseerde sterftetabellen. Als
gevolg hiervan hebben we ook investeringen kunnen doen
in nieuw materieel, een nieuw ledenadministratiepakket
en een nieuw boekhoudpakket. Het afnemend ledenaantal
van onderlinge uitvaartverenigingen is echter ook voor
de OUVW een bron van zorg. Door de toegenomen
concurrentie onder uitvaartverzorgers zijn wij
genoodzaakt een malusregeling te introduceren voor leden
die, ondanks dat zij woonachtig zijn in het werkgebied van
OUVW (Groningen, Drenthe), kiezen voor een andere
uitvaartverzorger dan Diedel-Wessels. Wij begrijpen dat
er soms redenen voor kunnen zijn om te kiezen voor een
andere uitvaartverzorger doch de instandhouding van
betaalbare uitvaartzorg voor onze leden en de rol van
Diedel-Wessels daarin noopt ons tot deze stap.
Met het aantreden van een nieuw bestuur en nieuwe
directeur, dhr. A. Vrijmoeth is het ook goed om vooruit
te kijken naar de middellange en lange termijn. Om de
onderlinge uitvaartzorg in de regio in stand te houden zal
er tussen onderlinge uitvaartverenigingen moeten worden
samengewerkt. Het instandhouden van de onderlinge
uitvaartzorg is in het belang van onze leden. Aangezien
OUVW de grootste uitvaartvereniging is van de provincie
Groningen, zijn wij van mening dat voor OUVW een
voorttrekkersrol is weggelegd in de samenwerking. Wij
zullen als OUVW bezien op welke wijze wij hier invulling
aan gaan geven en zullen daarbij telkens ook rekening
houden met de belangen van de leden van OUVW. In
beginsel zullen wij vanuit solidariteit zusterverenigingen
met raad en daad terzijde staan indien zij op OUVW een
beroep mochten doen.
Albert Kraster, de voorzitter

TERUGBLIK OPEN DAG
Op 14 oktober 2017 heeft de Vereniging samen met het
uitvaartbedrijf haar deuren opengezet voor leden en
belangstellenden. In het kantoorpand aan de J.D. van der
Veenstraat te Winschoten was er veel te zien en te beleven
op het gebied van de uitvaart. Samen met een flink aantal
leveranciers was er een informatieve uitvaartmarkt
opgebouwd. De Vereniging was ook aanwezig met een
eigen stand. Tijdens de dag hebben wij ongeveer 250
belangstellenden mogen begroeten.
LIDMAATSCHAP MINDERJARIGEN
Minderjarige kinderen zijn tot 18 jaar gratis meeverzekerd.
Een voorwaarde is dat het kind is aangemeld door een van
de ouders en er sprake is van een bestaand lidmaatschap.
Om verzekerd te zijn van een uitkering bij overlijden
van een kind is het belangrijk dat de aanmelding zo
spoedig mogelijk na de geboorte gebeurt. Een e-mail of
het opsturen van het geboortekaartje is al genoeg. U kunt
dit melden via een mailbericht aan info@ouvw.nl of via
het contactformulier op de website. Ongeveer 4 weken
voordat uw kind de leeftijd van 18 jaar bereikt zullen wij
hem/haar benaderen voor een zelfstandig lidmaatschap.
WIJZIGINGEN IN UW CONTACTGEGEVENS?
GRAAG AAN ONS DOORGEVEN
Wij onderhouden graag het contact met onze leden. Als
uw contactgegevens wijzigen ontvangen wij graag tijdig
uw bericht. Een mailbericht of briefje is genoeg. Het komt
regelmatig voor dat wij leden niet per post, telefoon of
e-mail kunnen bereiken wegens een verhuizing of een
andere reden, omdat de adreswijziging niet aan ons is
doorgegeven. Graag mailen aan info@ouvw.nl of via het
contactformulier op de website van de OUVW.

Uw contactpersoon;
Coba Nieboer

E-MAILEN? JA GRAAG!
Steeds vaker maken wij gebruik van email om u te
informeren. E-mail is goedkoop en eenvoudig. Het blijkt
dat wij van veel van onze leden geen e-mailadres hebben.
U kunt het ons eenvoudig doorgeven via info@ouvw.nl. U
kunt erop vertrouwen dat wij uw contactgegevens te allen
tijde zorgvuldig zullen behandelen.
LEDENVOORDEEL BIJ UITVAART-VERZORGING
DIEDEL-WESSELS
De uitvaartverzorging van onze leden wordt verzorgd door
onze dochteronderneming Uitvaartverzorging DiedelWessels BV. De Vereniging heeft met Diedel-Wessels
prijsafspraken gemaakt voor wat betreft de uitvaart van
onze leden. Het ledenvoordeel loopt bij een gangbare
begrafenis of crematie al gauw op tot een paar duizend
euro ten opzichte van een andere uitvaartverzorger. De
uitvaartverzorgers van Diedel-Wessels maken altijd eerst
een heldere begroting van de kosten waarin de uitkering
van uw Vereniging meegenomen is. Daarmee komt u nooit
voor onaangename financiële verrassingen te staan
Diedel-Wessels is houder van het Keurmerk Uitvaartzorg.
Ons uitvaartbedrijf is dag en nacht bereikbaar op
telefoonnummer: 0597- 41 53 53
Het staat u vrij om uw uitvaart te laten verzorgen door een
andere uitvaartverzorger. Let u dan wel op het volgende: de
ledenvergadering heeft besloten dat er een korting van 30%
op de uitkering plaatsvindt als de uitvaart wordt gedaan
door een andere uitvaartverzorger binnen het werkgebied
van de Vereniging.
BETALING VIA AUTOMATISCHE INCASSO =
VOORDELIGER
Automatische incasso is eenvoudig en goedkoper voor u en
voor de Vereniging. Aan leden, die de contributie, of premie
voldoen door middel van automatische incasso, geven wij
een korting op de jaarcontributie, per betalend lid, van
€2,50. Krijgt u nog ieder jaar een nota van ons maar wilt u
overstappen naar automatisch incasso dan hoeft u maar één
ding te doen, mail ons!! U kunt uw mail zenden aan info@
ouvw.nl. In deze mail vermeldt u dat u de OUVW machtigt
om jaarlijks het contributiebedrag en eventueel het bedrag
voor de aanvullende verzekering te incasseren van uw
IBAN nummer (= bankrekeningnummer). Tevens vermeldt
u uw naam en adresgegevens. Mocht u uw lidnummer bij
de hand hebben, wilt u dat dan ook vermelden?
BANKREKENINGNUMMERWIJZIGING
Wij vragen u om wijzigingen van uw bankrekeningnummer
tijdig aan ons door te geven. Het komt regelmatig voor dat
wij halverwege januari de contributie willen incasseren
en dit niet mogelijk is omdat het bankrekeningnummer
inmiddels opgeheven is.
CONTRIBUTIE 2018
Wij kunnen de contributie voor 2018 gelijk houden voor
het derde opeenvolgende jaar. Inning van de contributie
2018 zal voor leden die een machtiging voor automatische
incasso hebben getekend, rond 25 januari plaatsvinden.

Leden die zelf voor contributiebetaling zorgen ontvangen
in januari 2018 een brief waarin de hoogte van de
contributie 2018 is vermeld. De contributie moet uiterlijk
31 januari 2018 voldaan zijn. Als de contributie dan niet is
ontvangen is er sprake van contributieachterstand. In dit
verband wijzen wij u nog op het bepaalde in artikel 10 van
het Huishoudelijk Reglement. Hierin staat dat, gedurende
de periode waarover achterstand in contributiebetaling
bestaat, geen aanspraak op het lidmaatschapspakket van
de Vereniging kan worden gemaakt. De rechten daarop
zijn gedurende die periode opgeschort. De rechten herleven
zodra de achterstallige contributie en de in rekening
gebrachte kosten zijn voldaan. Sinds januari 2017 hebben
wij een nieuwe ledenadministratie. Helaas is het niet
mogelijk binnen dit systeem om per gezinslid de bedragen
te incasseren, maar worden alle contributiebedragen
van de gezinsleden die openstaan en die van hetzelfde
bankrekening geïncasseerd worden, in één bedrag
genoemd. Stuur ons een mailbericht als u hierover vragen
heeft. Naast uw lidmaatschap bij de Vereniging heeft u
wellicht een aanvullende verzekering afgesloten voor
kosten die tijdens een uitvaart gemaakt worden, en niet
volledig door uw uitvaartpakket (= lidmaatschap) vergoed
worden. Ook de premie van de aanvullende verzekering zal
omstreeks 25 januari geïncasseerd worden.
DE TWEE NIEUWE UITVAARTPAKKETTEN
Doordat de kosten van een uitvaart zijn gestegen heeft het
bestuur besloten om de waarden van de nieuwe pakketten
(Begrafenis Extra en Crematie Extra) te verhogen. U krijgt
meer voor dezelfde contributie.
LET Op! De verhoging van de pakketwaarden geldt
alleen voor genoemde pakketten, andere pakketten blijven
ongewijzigd. Neemt u gerust contact met ons op als u wilt
weten welk pakket u momenteel heeft. Een e-mail of
telefoontje voldoende.
OMZETTING OUDE
VERZEKERINGSPAKKETTEN
In het voorjaar van 2014 is de Vereniging begonnen
met het benaderen van leden die in aanmerking komen
voor omzetting van een van de oude pakketten naar een
van de nieuwe pakketten. In de vorige nieuwsbrieven
hebben wij u hierover uitgebreid geïnformeerd.
Deze actie loopt in het jaar 2018 nog door.
Het gaat hier om de pakketten van oud-DLE:
• Standaardpakket maximum €1.500,• Uitgebreid pakket cremeren maximum € 2.250,• Verzekeringen van de voormalige Verenigingen 		
Nieuwolda en Veelerveen.
• Het oud-WUV-C pakket maximum € 2.250,Het omzetten naar de nieuwe pakketten kan voor u heel
gunstig zijn.Neemt u gerust contact met ons op als u wilt
weten of u in aanmerking komt voor de omzetting. Een
e-mail bericht of telefoontje is voldoende.
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ONDERLINGE UITVAARTVERENIGING
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AANVULLENDE VERZEKERINGEN BIJ
ALGEMEEN BELANG GRONINGEN
Een aantal van onze leden hebben in het verleden een
aanvullende verzekering afgesloten bij Algemeen Belang
Groningen (op 22 Juni overgenomen door DELA). Ook in
het geval dat u een aanvullende verzekering bij Algemeen
Belang heeft afgesloten geldt het ledenvoordeel als u de
uitvaart laat verzorgen door Diedel-Wessels. Belt u voor
het melden van een sterfgeval: uitvaartverzorging DiedelWessels (0597- 41 53 53).
BESTUURSAANGELEGENHEDEN
Binnen het bestuur heeft een wijziging plaatsgevonden. De
heer M. Brust is, conform de statuten, wegens het bereiken
van de maximale leeftijdsgrens (70 jaar) afgetreden tijdens
de algemene ledenvergadering op 23 mei 2017. De heer
Kraster is toen benoemd als opvolger van de heer Brust.
Het huidige bestuur bestaat uit:
•
•
•
•

De heer Mr. A. Kraster - voorzitter
De heer M. Elderman - penningmeester
Mevrouw E.C. Heikens - secretaris
De heer W. de Vries - bestuurslid

Koos Feiken, Bert Scholte, Rikus Dik

LEDENVERGADERING
De jaarlijkse algemene ledenvergadering zal in mei 2018
gehouden worden. De agenda zal een paar weken van
tevoren worden gepubliceerd in het Dagblad van het
Noorden en in enkele lokale bladen. Ook kunt u onze
website raadplegen. Leden met een e-mailadres zullen per
e-mail worden geïnformeerd.
UITBREIDINGSPLANNEN BUITENWOELHOF
De Vereniging is participant (50%) in Uitvaartcentrum
Buitenwoelhof in Veendam. Buitenwoelhof is bezig
met de ontwikkeling van plannen voor de uitbreiding
van het bestaande uitvaartcentrum en realisatie van een
kleinschalig crematorium. Wij verwachten in 2018 de
plannen verder te kunnen ontwikkelen.
CONTACTGEGEVENS OUVW EN DIEDELWESSELS
Telefoonnummer OUVW 0597-41 38 54 (bereikbaar tussen
8.30 en 17.00). Telefoonnummer Diedel-Wessels, melden
van een overlijden: 0597- 41 53 53 (24 uur bereikbaar)
E-mail adres OUVW: info@ouvw.nl

