
Winschoten, 10e jaargang, januari 2020

Beste leden,

Traditiegetrouw krijgt u van ons in het begin van het nieuwe jaar de nieuwsbrief met wetenswaardige nieuwtjes en 

de stand van zaken van onze vereniging. Inmiddels is de naam Mekander ingeburgerd en zijn we met onze huisstijl 

herkenbaar geworden. 

Stand van zaken

De afgelopen jaren hebben wij veel gedaan om u als lid optimaal te laten profiteren van uw lidmaatschap. Het belang van u 

als lid staat immers voor ons voorop. Waar in onze branche steeds vaker sprake is van winstbejag en een respectvolle 

behandeling niet overal meer vanzelfsprekend is, heeft onze vereniging geen winstoogmerk en bewaken wij als leden de 

kwaliteit en de kosten van onze eigen uitvaartzorg. 

 

Invloed renteontwikkeling

Onze vereniging en haar (vroegere) bestuurders hebben altijd een voorzichtig financieel beleid gevoerd. Onze reserves 

zijn altijd goed belegd en hebben een goed rendement laten zien. Bij de toezeggingen die onze vereniging in het 

verleden heeft gedaan is uitgegaan van een hogere rente dan op dit moment en de afgelopen jaren het geval is. Door 

deze lagere rente dreigt de goede dekking van onze reserves te verwateren. Dit is op dit moment nog geen probleem, 

maar we willen als zittend bestuur niet het risico lopen dat dit ooit een probleem gaat worden. We willen daarom de 

financiële huishouding aanpassen aan de lagere rentes. Wat u daarvan als lid gaat merken is dat de contributies worden 

verhoogd, ook van de gesloten fondsen. Ondanks de contributieverhoging houden we ons hoofd koel. Daar waar er in 

de toekomst weer financiële ruimte mocht ontstaan kunnen wij, afhankelijk van de behoefte van onze leden, 

uitkeringen verhogen of contributies verlagen.

Depositofonds

Wij zijn bezig met het oprichten van een depositofonds. Dit wordt ontwikkeld voor nieuwe en bestaande leden die 

(extra) geld apart willen zetten voor hun uitvaart. Of voor leden die zich bijvoorbeeld als gevolg van hun leeftijd, niet 

kunnen of willen inkopen in onze bestaande verzekeringspakketten. In dit fonds kunnen gelden worden gestort die 

apart worden gezet voor de bekostiging van uw uitvaart. Een geruststellende gedachte waar veel animo voor is.

Toekomst en innovatie

Ook willen we bij Mekander en onze uitvaarttak Diedel-Wessels blijven innoveren. Zo worden 

onze medewerkers permanent geschoold en proberen we ook qua duurzaamheid voorop te 

lopen. In ons assortiment treft u al enkele duurzame producten aan. Het gebouw waar Mekander 

en Diedel-Wessels in gevestigd zijn, is voorzien van zonnepanelen. De verbouwing van het 

crematorium in Winschoten is ook zo duurzaam mogelijk uitgevoerd. In de 

planvorming van een nieuw te realiseren crematorium in Veendam is een elektrische 

verbrandingsoven meegenomen. Ook wordt er bij Diedel-Wessels al voorzichtig gekeken naar 

de mogelijkheden van elektrisch rouwvervoer.     

        Mr. Albert Kraster, bestuursvoorzitter 
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Noaberschap
“Ons principe noaberschap is eeuwenoud en toch van deze tijd. 
Als moderne uitvaartvereniging luistert Mekander naar de wensen 
van haar leden. Voor informatie over onze dienstverlening, kunnen 
u en uw nabestaanden persoonlijk of per telefoon bij ons terecht. 
Maar ook onze website bevat veel informatie. Op de website leest 
u ook meer over de mensen die bij ons werken. We nodigen u dan 
ook graag uit om eens te kijken op www.mekander-uitvaart.nl. Houd 
ook onze Facebook-pagina en Twitter in de gaten, daar delen we 
regelmatig nieuwtjes.” 
Coba Nieboer, afdeling ledenadministratie 

Hebben wij uw correcte gegevens?
“We hebben onze administratie graag op orde”, vertelt Susan Bleker. Susan 
werkt met Coba op de afdeling ledenadministratie. “Het komt regelmatig 
voor dat we leden niet kunnen bereiken, door een verhuizing bijvoorbeeld. 
Er moet dan al zoveel geregeld worden. We kunnen ons goed voorstellen dat 
Mekander niet de eerste organisatie is waar u aan denkt, om het nieuwe adres 
door te geven. Ook bij het wijzigen van bankrekeningnummer is het 
belangrijk dat u dit aan ons doorgeeft. Vooral als uw contributie wordt 
afgeschreven door middel van automatische incasso. Twijfelt u of wij uw 
juiste gegevens hebben? Neem contact met ons op, we controleren graag 
samen met u de gegevens.”

E-mailen? Graag!
We gaan uiteraard zorgvuldig met uw gegevens om. Ook met e-mailadressen. Op dit moment hebben 
we nog niet van alle leden de gegevens compleet. We vragen u daarom om een mailtje te sturen naar 
info@mekander-uitvaart.nl. Dan kunnen we u in het vervolg snel bereiken. U ontvangt dan bijvoorbeeld 
de agenda voor de ledenvergadering en de nieuwsbrief van ons.

Wist u dat minderjarige kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd zijn? Het enige dat u hiervoor hoeft te 
doen, is uw kinderen bij ons aan te melden. Dat kan telefonisch of per e-mail.

Contributieverhoging
Ons doel is om al onze leden een waardig en betaalbaar afscheid te bieden, zowel nu als in de toekomst. Net als 
bijvoorbeeld de pensioenfondsen heeft ook Mekander te maken met een langdurige lage rentestand. Doordat 
de rente zo laag is, groeien onze reserves niet voldoende. Dit betekent dat we meer moeten sparen om onze 
bestaande goede dekking te behouden en de uitkering bij overlijden voor al onze leden te kunnen blijven 
garanderen. Daardoor moeten de contributies worden verhoogd. Omdat we niet in een situatie terecht willen 
komen dat we de contributie ineens fors moeten verhogen, heeft het bestuur besloten om alle contributies voor 
het verenigingsjaar 2020 te verhogen met 3%. Deze verhoging geldt voor alle lidmaatschappen, inclusief de 
pakketten waarvan de waarde al langere tijd niet is verhoogd. Door deze verhoging brengen we de reserves van 
onze vereniging op een gematigde wijze in evenwicht en kunnen wij aan de uitkeringsverplichtingen voor onze 
leden blijven voldoen. Daarom betaalt u vanaf 2020 iets meer voor uw lidmaatschap. Meer informatie kunt u 
vinden op de website van Mekander.

We zijn er voor elkaar



Waarom wij kiezen voor 
Diedel-Wessels
Onze uitvaarten worden 
standaard verzorgd door 
onze dochteronderneming 
Diedel-Wessels. We hebben met 
Diedel-Wessels prijsafspraken 
voor u gemaakt. Diedel-Wessels 
geeft leden van Mekander
bijvoorbeeld kortingen op het 
tarief van een uitvaartleider, de 

laatste verzorging en het vervoer. 
Zo kan Mekander iedereen een 
waardig en betaalbaar afscheid 
bieden. Diedel-Wessels heeft het 
Keurmerk Uitvaartzorg en de 
uitvaartleiders zijn gecertificeerd in 
het Register Uitvaartzorg. Hierdoor 
is kwaliteit gegarandeerd. Samen 
staan we voor persoonlijk contact, 
duidelijkheid en een uitvaart die 
bij u past.

“Veel mensen vinden het 
prettig als de uitvaartleider 
‘gewoon Gronings’ verstaat of 
spreekt. Zelf ben ik geboren en 
getogen in Wedde, ik ben altijd 
in Oost-Groningen gebleven. Ik 
voel me hier thuis, begrijp hoe de 
mensen in het leven staan. Ook 
ken ik de verschillen in traditie 
en gebruiken tussen de dorpen 

in de regio. Hoewel de meeste 
mensen hier recht-door-zee zijn 
en met twee voeten op de grond 
staan, waarderen ook zij een 
hartelijk woord van troost en 
ondersteuning zeer. Na afloop 
van de uitvaart horen dat alles 
helemaal naar wens was en tot 
in de puntjes verzorgd, daar doen 
we het voor”

Liever een andere uitvaartverzorger?
U kunt kiezen voor een andere uitvaartverzorger dan Diedel-Wessels. Echter wanneer de uitvaart wordt verzorgd 
door een andere uitvaartverzorger, binnen het werkgebied van Mekander, krijgt u 30% minder uitgekeerd. 
Informeer uw naasten en familieleden over uw lidmaatschap bij Mekander. Indien zij niet weten dat u lid 
bent en de uitvaart via een andere uitvaartorganisatie regelen, kost dit al snel € 2000,- tot € 2500,- meer. 
Praat erover!

Ook voor de aanvullende 
verzekering van Algemeen 
Belang

Heeft u een aanvullende 
verzekering van Algemeen 
Belang Groningen (tegen-
woordig DELA)? Omdat u lid 
bent van Mekander geldt het 
ledenvoordeel bij
Diedel-Wessels ook voor u.

Vrije keuze voor uitvaartcentrum of begraafplaats 
binnen de provincies Groningen en Drenthe

Het werkgebied van Diedel-Wessels omvat de 
provincies Groningen en Drenthe. In dit werkgebied 
heeft u vrije keuze voor wat betreft het uitvaartcentrum 
en/of begraafplaats. Onze uitvaartleiders zijn op de 
hoogte van de lokale gebruiken en deze worden, indien 
gewenst, volgens traditie uitgevoerd.

Nieuwe website Diedel-Wessels
Heeft u de nieuwe website van Diedel-Wessels al gezien? Ga naar www.diedel-wessels.nl. 

Uitvaartverzorging Diedel Wessels is opgericht en sterk geworteld in Oost-Groningen. Wil je een persoonlijke 
uitvaart in de regio waar je wieg heeft gestaan? Of waar je altijd hebt gewoond, gewerkt, gelachen en geleefd? 
Diedel Wessels verzorgt elke uitvaart goed, persoonlijk en betaalbaar. 

Rikus Dik,  
uitvaartverzorger

We zijn er voor elkaar

Sommige leden hebben nog een ‘oud’ pakket van 
De Laatste Eer Veendam, Winschoter Uitvaart 
Vereniging, Veelerveen of Nieuwolda. Voor een 
groot aantal van deze pakketten kan het gunstig 
zijn om deze pakketten om te zetten naar één 
van de nieuwe pakketten van Mekander. Indien u 
dit doet vóór uw 61e, dan kan dit meestal met een 
geringe contributieverhoging. Benieuwd of het 
omzetten voor u interessant is? Neem dan contact 
met ons op, we helpen u graag verder. 



Win een pakket met streekproducten! 
We zijn er voor elkaar. Samen, regionaal en dichtbij. Daar staan we voor bij Mekander. 
Vind alle woorden van de woordzoeker en stuur de oplossing naar ons toe via 
info@mekander-uitvaart.nl. Wie weet bent u de winnaar van één van de drie pakketten 
met Groningse streekproducten! Vergeet bij het toesturen van uw oplossing niet uw 
naam,  adresgegevens en telefoonnummer te vermelden. Dan kunnen we contact met 
u opnemen als u heeft gewonnen. Insturen kan tot en met 29 februari 2020 onder 
vermelding van: Puzzel 2020.

Diedel-Wessels

(dag en nacht bereikbaar)

Op werkdagen bereikbaar  

tussen 8.30 uur en 17.00 uur

19 mei 2020. De algemene ledenvergadering vindt plaats in 

Uitvaartcentrum Oost-Groningen te Winschoten en is inclusief rondleiding.

Aanvangstijdstip: 19:30 uur.

De incasso zal rond 28 januari 2020 plaatsvinden.

Als u het bedrag zelf overmaakt is de uiterste betaaldatum 31 januari 2020.

Praktische informatie

Overlijden melden
Om een sterfgeval te melden, neemt u 
altijd contact op met Diedel-Wessels. 
Diedel-Wessels is dag en nacht bereikbaar 
op telefoonnummer 0597-415353.
www.diedel-wessels.nl

Contributie
Wij innen de contributie rond 28 Januari 
2020. Bij een automatische afschrijving 
hoeft u zelf geen actie te ondernemen. 
Wanneer u de contributie zelf overmaakt, 
ontvangt u hierover een brief. Zorgt u er 
alstublieft voor dat de contributie uiterlijk 
31 januari 2020 betaald is.

Ledenvergadering
De jaarlijkse algemene ledenvergadering 
wordt gehouden op 19 mei 2020 om 
19:30 uur in Uitvaartcentrum Oost-
Groningen te Winschoten. Na afloop 
kunt u deelnemen aan een rondleidng 
door het crematorium!

Overlijden melden

Mekander

Algemene ledenvergadering

Contributie betalen

 0597 - 415 353

 www.diedelwessels.nl

Mekander

J.D. van der Veenstraat 9A

9672 AD Winschoten 

  0597 - 413 854 

  info@mekander-uitvaart.nl

  www.mekander-uitvaart.nl 

 facebook.com/mekanderuitvaart 

 twitter.com/Mekander3 

Alles op een rijtje – Handig voor in uw polismap!

Horizontaal
4. grootste stad van Noord Nederland
7. de naam van onze organisatie
9. voor iedere persoon afzonderlijk

Verticaal
1. waaraan men grote waarde hecht
2. met elkaar
3. laatste groet
5. principe van Mekander
6. wat je lichamelijk of innerlijk voelt
8. op kleine afstand

Antwoord
1 2 3 4 45 56 62

4

2

8

6

1

6 4

2

3

5

3

1

7

5

9


