HUISHOUDELIJK REGLEMENT

ONDERLINGE UITVAARTVERENIGING
"VEENDAM-WINSCHOTEN EN OMSTREKEN" U.A.

Artikel 1
In de navolgende artikelen wordt verstaan onder de Vereniging: Onderlinge Uitvaartvereniging Veendam-Winschoten en
Omstreken. De Vereniging is gevestigd in de gemeente Veendam en opgericht op 1 maart 1926. De verkorte handelsnaam
van de vereniging is: Uitvaartvereniging Veendam-Winschoten of OUVW 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, waarop de diensten en vergoedingen staan vermeld.
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 en lidmaatschapsnummer;
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.
Artikel 8
Vervallen.
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Artikel 9
a)
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 euro 2,50.
Bij niet tijdige betaling wordt een herinnering gezonden, verhoogd met kosten welke voor een betalingsherinnering worden
bepaald op € 5,- en voor een aanmaning € 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 van het lidmaatschap is een bedrag van € 10,- verschuldigd voor administratiekosten.
Bij het wijzigen van het lidmaatschap naar een nieuw uitvaartpakket is €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.
Voor nieuwe leden, uitgezonderd minderjarige kinderen als vermeld in artikel 2 van dit reglement, geldt een wachttijd van
twee jaar alvorens volledig recht op het pakket van de Vereniging kan worden gedaan. Indien een lid binnen een jaar na
aanvang van het lidmaatschap overlijdt, wordt de betaalde contributie terugbetaald. Vindt dit overlijden plaats in het tweede
jaar dan wordt, naast de betaalde contributie, tien procent van de maximale pakketwaarde uitgekeerd.
Voor leden die vóór de leeftijd van 61 jaar overstappen naar een verzekeringspakket met een hogere contributie geldt
eveneens een wachttijd van twee jaar met betrekking tot dat nieuwe verzekeringspakket. Vindt het overlijden plaats binnen
deze wachttijd dan vindt de uitkering plaats op basis van het “oude” verzekeringspakket; de extra betaalde contributie in
de wachttijd wordt gerestitueerd.
Indien het overlijden het gevolg is van een ongeval zijn de bepalingen de twee voorafgaande alinea’s niet van toepassing.
Artikel 11
Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden aan de administratie van de Vereniging.
Dit kan middels een ondertekende brief aan de Vereniging te zenden of middels een mail met uw volledige naam, adres
en woonplaatsgegevens . U dient de opzegging dan 1 maand vóór het nieuwe kalenderjaar aan ons door te geven.
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Artikel 12
De Vereniging is bevoegd wijzigingen in dit Huishoudelijk reglement aan te brengen, die eerst in werking treden, nadat de
Algemene ledenvergadering de wijzigingen heeft vastgesteld. Het Huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de
Wet en de Statuten.
Artikel 13
Kosten, welke de diensten en bedragen, betrekking hebbende op het van toepassing zijnde lidmaatschap overtreffen, komen voor rekening van de nabestaanden/opdrachtgevers. Het bestuur stelt jaarlijks de maximale waarde van het uitvaartpakket vast.
Ten aanzien van een levenloos geboren kind is de waarde van het verzekeringspakket maximaal de helft van die waarvoor
één van de ouders is verzekerd bij de Vereniging.
Artikel 14
Vervallen.
Artikel 15
Het Bestuur van de Vereniging heeft het recht de voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Voor zover een dergelijke wijziging
een inperking van de rechten van leden betekent behoeft die de instemming van de Algemene ledenvergadering.
Artikel 16
Het is ter beoordeling van de Vereniging welke uitvaartverzorger wordt ingeschakeld bij de regeling van de uitvaart van
een lid, waarbij de belangen van de leden uitdrukkelijk in het oog zullen worden gehouden.
Indien voor de uitvaart van een lid, dat op het moment van overlijden woonachtig is binnen het werkgebied van de vereniging (Groningen en Drenthe), geen gebruik wordt gemaakt van de diensten van de door de Vereniging opgerichte rechtspersoon “UITVAARTONDERNEMING DIEDEL-WESSELS B.V.”, dan wordt, tegen overlegging van een gespecificeerde nota van de uitvaartonderneming die de uitvaart heeft verzorgd, de uitkering als volgt vastgesteld.
Uitgekeerd worden de uit het lidmaatschap afgenomen onderdelen op basis van de pakketwaarde van die afgenomen
onderdelen, echter nooit meer dan de maximale waarde van het verzekeringspakket. Op de aldus berekende uitkering wordt
een korting toegepast van 30%.
De bovengenoemde korting van 30% is niet van toepassing op leden die op het moment van overlijden buiten de provincies
Groningen en Drenthe (het werkgebied) wonen.

AANVULLENDE VERZEKERINGEN/PREMIE
Artikel 16a
Leden van de Vereniging kunnen tot de leeftijd van 61 jaar tegen premiebetaling een aanvullende verzekering afsluiten.
Indien het lidmaatschap eindigt, eindigt tevens de aanvullende verzekering. Leden boven de leeftijd van 60 jaar kunnen,
naast het lidmaatschap, door middel van een eenmalige storting eveneens een aanvullende verzekering afsluiten.
Op de aanvullende verzekeringen zijn de betreffende polisvoorwaarden van toepassing. Voor het overige zijn de bepalingen van dit Huishoudelijk reglement van kracht.

BESTUUR
Artikel 17
a)
Bij bestuursbesluit is de leeftijd, waarop bestuursleden dienen af te treden gesteld op zeventig jaar;
b)

Een afgetreden bestuurder woont de eerstvolgende bestuursvergadering na zijn aftreden bij en draagt alsdan de onder
zijn berusting zijnde bescheiden, waarden en andere stukken van de Vereniging over aan het Bestuur;

c) De leden van het Bestuur kunnen een (kosten)vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden voor de Vereniging
verricht.
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Artikel 18
a)

Alle besluiten, zowel van de Algemene ledenvergadering als van het Bestuur, worden, voor zover in de Statuten van
de Vereniging niet anders is bepaald, genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen;

b)

Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk. Of een stemming personen of zaken betreft wordt
uitgemaakt door de voorzitter van de Algemene ledenvergadering.

Artikel 19
a)

De Vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

b)

Bestuursvergaderingen zijn geldig, indien de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is.

SLOTBEPALINGEN
Artikel 20
De leden zijn verplicht tot naleving van alle bepalingen van de Statuten en het Huishoudelijk reglement en van de besluiten
van de Algemene ledenvergaderingen, alsmede van de voorwaarden, die zijn vermeld in het Bewijs van lidmaatschap.
Artikel 21
a)

In alle gevallen waarin de Statuten of dit Huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het Bestuur van de
Vereniging;

b)

Bij geschillen wordt gehandeld conform artikel 22 van de Statuten.

Artikel 22
a)
Het Huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de Statuten van de Vereniging;
b)

Dit Huishoudelijk reglement treedt in werking op de dag van de vaststelling door de Algemene ledenvergadering.
Op dat tijdstip vervallen alle vorige Huishoudelijke reglementen.
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