
 

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. 

 

K.v.K. 

02322355 
IBAN: NL60ABNA0483503061     
BIC: ABNANL2A 

Winschoten, 8e jaargang januari 2018 

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. 

ONDERLINGE UITVAARTVERENIGING 

‘VEENDAM – WINSCHOTEN en Omstreken’ U.A. 

J.D. van der Veenstraat 9a 
9672 AD  Winschoten 
Postbus 49  
9670 AA Winschoten 

Tel. 0597-413854 

email: info@ouvw.nl 

website: 

www.ouvw.nl  



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. 

 

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  

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 

 

ONDERLINGE UITVAARTVERENIGING 

‘VEENDAM – WINSCHOTEN en Omstreken’ 

U.A. 

Koos Feiken, Bert Scholte, Rikus Dik 

mailto:info@ouvw.nl


 

 

 

CONTRIBUTIE 2017 

De contributie voor 2017 is gelijk aan die van 2016. 

Inning van de contributie 2017 zal voor leden die 

een machtiging voor automatische incasso hebben 

getekend, rond 20 januari 2017 plaatsvinden. Leden 

die zelf voor contributiebetaling zorgen ontvangen 

in januari 2017 een brief waarin de hoogte van de 

contributie 2017 is vermeld. 

In het verleden heeft het bestuur aangegeven 

de contributies voor de gesloten fondsen niet te 

verhogen. Ondanks het feit dat wij de contributie 

van geen enkel pakket in 2017 verhogen, kunnen wij 

deze toezegging niet langer gestand doen. Dit vloeit 

voort uit de ongekende lage rentestand, waardoor wij 

reserves moeten aanhouden, die het resultaat van de 

vereniging zodanig onder druk zetten, dat wij in de 

toekomst wellicht niet aan een contributieverhoging 

ontkomen. 

 

MAXIMALE PAKKETWAARDEN 

Ondanks de steeds stijgende kosten heeft het bestuur 

besloten om de waarden van de nieuwe pakketten 

niet te verhogen. De waarde van de nieuwe pakketten 

bedraagt voor het Begrafenispakket Extra € 2.550,- 

en voor het Crematiepakket Extra € 3.215,-. 

De maximale waarden van de andere pakketten 

blijven ongewijzigd. 

 

ADRESWIJZINGEN 

Wij verzoeken leden adreswijzingen tijdig aan 

ons door te geven. 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. 

Ingeval wij bijvoorbeeld de contributienota per 

post naar de leden toe sturen en de leden niet meer 

gevestigd zijn op het bij ons bekende adres, dan 

wordt vaak de contributie niet betaald met als gevolg 

dat het lid uiteindelijk wordt geroyeerd als lid, omdat 

de contributie niet meer betaald wordt. Dit heeft 

uiteraard als gevolg dat de leden niet meer verzekerd 

zijn en de nabestaanden dus geen uitkering van ons 

ontvangen bij een overlijden. Net als u vinden wij dit 

een uitermate vervelende situatie en daarom willen 

nogmaals benadrukken, dat u adreswijzigingen tijdig 

aan ons door dient te geven. 
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OMZETTING OUDE 

VERZEKERINGSPAKKETTEN 

In het voorjaar van 2014 is de vereniging begonnen 

met het benaderen van leden die in aanmerking 

komen voor omzetting van één van de oude 

pakketten naar één van de nieuwe pakketten. In de 

vorige Nieuwsbrief hebben wij u hierover uitgebreid 

geïnformeerd. Deze actie loopt in 2017 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 

Midwolda, Oostwold, Nieuwolda en Veelerveen. 

Leden ouder dan 60 jaar en jonger dan 81 jaar 

kunnen eveneens overstappen naar één van de 

nieuwe pakketten. Zij zullen dan wel eenmalig een 

bepaald bedrag, afhankelijk van hun leeftijd, moeten 

storten. 

 

LIDMAATSCHAP MINDERJARIGEN 

Minderjarige kinderen zijn gratis meeverzekerd mits 

zij als lid van de vereniging zijn aangemeld door één 

van de ouders die lid van de vereniging is. 

Het komt regelmatig voor dat minderjarige kinderen 

pas jaren na de geboorte bij ons worden aangemeld, 

met het risico dat in geval van overlijden niet wordt 

uitgekeerd. 

LEDENVERGADERING 

 

De jaarlijkse algemene ledenvergadering zal 

op dinsdag 23 mei 2017 om 20:00 uur aan de 

Langeleegte 54 te Veendam gehouden worden. 

De agenda zal een paar weken van te voren 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 ook 

langs die weg worden geïnformeerd. 

UITVAARTVERZORGING 

 

Standaard wordt de uitvaartverzorging van onze 

leden verzorgd door onze dochteronderneming 

Uitvaartverzorging Diedel-Wessels BV (hierna: 

Diedel-Wessels). De vereniging heeft met Diedel- 

Wessels prijsafspraken gemaakt voor wat betreft 

de uitvaart van onze leden. Het werkgebied van 

Diedel-Wessels omvat het werkgebied Groningen en 

Drenthe. 
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CONTRIBUTIE 2016 

Als gevolg van de stijgende kosten en de licht 

toegenomen inflatie zal de contributie voor 2016 voor 

het Standaardpakket Extra en het Crematiepakket 

Extra met 2% stijgen. De contributie voor de overige 

pakketten blijft ongewijzigd. 

Inning van de contributie 2016 zal voor leden die 

een machtiging voor automatische incasso hebben 

getekend rond 22 januari 2016 plaatsvinden. 

Leden die zelf voor contributiebetaling zorgen 

ontvangen eind december 2015 een brief waarin de 

hoogte van de contributie 2016 is vermeld. 

 

MAXIMALE PAKKETWAARDEN 

De maximale pakketwaarde van zowel het 

Standaardpakket Extra als het Crematiepakket Extra 

wordt met ca 2% verhoogd. 

Standaardpakket Extra: € 2.550,-. 

Crematiepakket Extra: € 3.215,-. 

De maximale waarden van de andere pakketten 

blijven ongewijzigd. 

 

OMZETTING OUDE 

VERZEKERINGSPAKKETTEN 

De in gang gezette actie onder de leden van de 

vereniging waarover in voorgaande Nieuwsbrieven 

al vaker is geschreven wordt ook in 2016 voortgezet. 

 

LIDMAATSCHAP MINDERJARIGEN 

Minderjarige kinderen zijn gratis meeverzekerd mits 

zij als lid van de vereniging zijn aangemeld door één 

van de ouders die lid van de vereniging is. Het komt 

regelmatig voor dat minderjarige kinderen pas jaren 

na de geboorte bij ons worden gemeld. 

 

WIJZIGINGEN PER 1-1-2016 

Natura-uitvaartverenigingen met meer dan 3.000 

betalende leden vallen al heel veel jaren onder 

toezicht van zowel De Nederlandsche Bank (DNB) 

als de Autoriteit Financiële Markten (AFM). 

Per 1 januari a.s. gaan andere criteria gelden om 

nog onder toezicht van DNB te vallen. Dit heeft tot 

gevolg dat onze vereniging vanaf 2016 niet meer 

onder toezicht van DNB valt, maar uitsluitend onder 

het toezicht van de AFM. 

Hoewel het directe toezicht vanuit DNB vervalt 

zal het bestuur, zoveel als mogelijk, op basis van 

bestaande en nieuwe regelgeving van DNB blijven 

handelen. 
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LEDENVERGADERING 

De jaarlijkse algemene ledenvergadering zal 

op dinsdag 28 april 2016 om 20:00 uur aan de 

Langeleegte 54 te Veendam worden gehouden. De 

agenda zal een paar weken van te voren 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 ook 

langs die weg worden geïnformeerd. 

 

HUISVESTING 

Medio 2015 zijn de medewerkers van de vereniging 

verhuisd van de Zeeheldenstraat 2 te Winschoten 

naar de J.D. van der Veenstraat 9a te Winschoten. 

Zij zitten daar nu samen met de medewerkers van 

onze uitvaartverzorging Diedel-Wessels. Hierdoor 

kan efficiënter worden gewerkt. Het pand aan de 

Zeeheldenstraat zal worden verhuurd. 

 

UITVAARTVERZORGING 

Eind 2014 is er bij onze dochteronderneming Diedel- 

Wessels een ingrijpende reorganisatie in gang gezet, 

die halverwege 2015 is voltooid. 

 

BESTUUR 

In de ledenvergadering van mei 2015 zijn 5 nieuwe 

bestuursleden benoemd. Helaas heeft één van hen 

zich om gezondheidsredenen moeten terugtrekken. 

Onze penningmeester, de heer G.T. Smith, heeft te 

kennen gegeven zijn functie na 17 jaar neer te leggen 

in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. 

Hij wordt opgevolgd door de heer M. Elderman. 

Tevens hebben de heren J. Muurman en H. Robben 

te kennen gegeven dat zij zich terugtrekken uit het 

bestuur ingaande 31 december 2015. 

De samenstelling van het bestuur is thans als volgt: 

De heer M. Brust, voorzitter, 

De heer G.T. Smith, penningmeester, 

(tot de a.s. ledenvergadering). 

Mevrouw E. Heikens-Nanninga, secretaris. 

De heer M. Elderman, penningmeester. 

De heer A. Kraster, bestuurslid. 

De heer W. de Vries, bestuurslid.   

 

 

 

 

 

ONDERLINGE UITVAARTVERENIGING 

‘VEENDAM – WINSCHOTEN en Omstreken’ U.A. 

J.D. van der Veenstraat 9a 
9672 AD  Winschoten 
Postbus 49  
9670 AA Winschoten 

Tel. 0597-413854 

email: info@ouvw.nl 

website: 

www.ouvw.nl  



    

 

 

 

 

MAXIMALE PAKKETWAARDEN 

Steeds vaker komt het voor dat nabestaanden 

aanzienlijke bedragen moeten bij betalen op 

de nota van de uitvaartondernemer als een lid 

van onze vereniging is komen te overlijden. Ten 

dele komt dat doordat het gekozen pakket niet 

alle kosten dekt (denk aan koffietafel, huur/koop 

graf, urn etc.). Deels kan dat het gevolg zijn van 

de pakketkeuze die in het verleden is gemaakt 

en de alsmaar stijgende kosten van uitvaarten. 

Sinds de fusie van DLE en WUV zijn alle pakketten 

van vóór de fusie bevroren. De bedragen 

daarvan blijven gehandhaafd op de waarden van 

vóór de fusie. 

De vereniging heeft sindsdien een tweetal nieuwe 

pakketten in het leven geroepen, te weten het 

Standaardpakket Extra en het Crematiepakket 

Extra. 

Beide pakketten zijn zo samengesteld dat zij de 

noodzakelijke kosten die een uitvaart met zich 

meebrengt dekt voor zover het een uitvaart betreft 

in Groningen en Drenthe die wordt verzorgd 

door ons uitvaartbedrijf Diedel-Wessels. 

Voor het Standaardpakket Extra gaat het hier 

om kosten m.b.t.: laatste verzorging, standaardkist, 

het kisten, overbrengen van de overledene 

naar huis of uitvaartcentrum, 75 rouwbrieven 

met postzegels, condoleanceregister, verzendset, 

uitvaartverzorger, rouwauto met chauffeur, 

aangifte en akte van overlijden, administratie en 

registratiekosten, 5 dagen gebruik koeling voor 

thuisopbaring of 5 dagen opbaring in uitvaartcentrum 

tot maximaal €. 575,-, aulahuur tot 

maximaal € 210,-, voor zover nodig 1 volgauto 

met chauffeur en in geval van een begrafenis 4 

dragers. 

Voor het Crematiepakket Extra komen daar nog 

bij de kosten van de crematie en voor zover van 

toepassing asverstrooiing op basis van de tarieven 

van Uitvaartcentrum Oost-Groningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4e jaargang december 2013 

 

Als gevolg van de stijgende kosten heeft het bestuur 

besloten om de waarden van de nieuwe 

pakketten te verhogen, waardoor de onderdelen 

van deze pakketten ook in 2014 kostendekkend 

zijn. 

Standaardpakket Extra: was € 2.000,- wordt 

€ 2.350,-, een stijging van 17,5%. 

Crematiepakket Extra: was € 2.800,- wordt 

€ 3.000,-, een stijging van 7,1%. 

 

De maximale waarden van de andere pakketten 

blijven, zoals vermeld, ongewijzigd nl.: 

Oud DLE: 

Standaardpakket   € 1.500,- 

Uitgebreid pakket cremeren  € 2.250,- 

Oud WUV: 

A pakket    € 1.900,- 

C pakket    € 2.250,- 

Overige: 

Begrafenispakket Nieuwolda  € 880,- 

Idem Veelerveen   € 1.055,- 

Idem Nieuweschans   € 1.450,- 

Idem Midwolda Oostwold  € 1.450,-. 

De maximale waarden van de andere pakketten 

blijven ongewijzigd. 

 

UITVAARTVERZORGING 

Zoals bekend is onze verenging eigenaar van 

Uitvaartverzorging Diedel-Wessels, die in beginsel 

de uitvaart van onze leden verzorgt in het 

werkgebied (Groningen en Drenthe). Dit gebeurt 

tegen een zeer gereduceerd tarief. Indien binnen 

dit werkgebied geen gebruik wordt gemaakt van 

de diensten van Diedel-Wessels zal de uitkering 

nooit hoger zijn dan wanneer de uitvaart door 

Diedel-Wessels zou zijn gebeurd. 

 

CONTRIBUTIE 2014 

Met uitzondering van het Standaardpakket Extra 

en het Crematiepakket Extra blijft de contributie 

voor 2014 gelijk aan die van 2013. 

Normaal gesproken heeft een stijging van de 
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pakketwaarde met 1% tot gevolg dat de contributie 

met 2% stijgt. Omdat de vereniging al 

jaren goede financiële resultaten boekt heeft het 

bestuur kunnen besluiten om de stijging van de 

contributie te beperken tot maximaal de stijging 

van de pakketwaarden. In de meeste gevallen 

zal de stijging zelfs iets lager zijn. Inning van 

de contributie 2014 zal voor diegenen die een 

machtiging voor automatische incasso hebben 

getekend rond 20 januari 2014 plaatsvinden. 

Leden die zelf voor contributiebetaling zorgen 

ontvangen eind december 2013 een brief waarin 

de hoogte van de contributie 2014 is vermeld. 

 

OMZETTING OUDE 

VERZEKERINGSPAKKETTEN 

Zoals hiervoor al is vermeld zijn de bestaande 

pakketten van vóór de fusie bevroren. De maximale 

waarde van de pakketten en de daarbij behorende 

contributie blijven nu en in de toekomst 

dezelfde. Ook is hiervoor al vermeld dat de kosten 

voor uitvaarten, of het nou begraven of cremeren 

is, de neiging hebben steeds maar te stijgen. 

Dat houdt in dat nabestaanden steeds meer 

zullen moeten bij bijbetalen. Om dit probleem 

op te lossen heeft het bestuur besloten om leden 

jonger dan 61 jaar met de hierna genoemde pakketten 

in de gelegenheid te stellen om deze tegen 

gereduceerd tarief om te zetten naar één van de 

beide nieuwe pakketten. 

Het gaat hier om de pakketten van oud-DLE: 

• Standaardpakket maximum €1.500,- 

• Uitgebreid pakket cremeren maximum 

€ 2.250,- 

• Verzekeringen van de voormalige verenigingen 

Nieuweschans, Midwolda, Oostwold, 

Nieuwolda en Veelerveen. 

 

Leden ouder dan 60 jaar en jonger dan 81 jaar 

kunnen eveneens overstappen naar één van de 

nieuwe pakketten. Zij zullen dan wel eenmalig 

een bepaald bedrag, afhankelijk van hun leeftijd, 

moeten storten. 

 

Het bestuur is van mening dat omzetting van de 

hiervoor genoemde oude pakketten naar één van 

de nieuwe pakketten een weloverwogen keuze 

van leden moet zijn. Om leden, voor zover nodig, 

hierbij te kunnen helpen wordt een deskundige 

medewerker aangetrokken. Voorkomen 

moet worden dat leden zich voor te hoge bedragen 

verzekeren. 

Het is de bedoeling dat begin 2014 maandelijks 

een paar honderd leden een brief ontvangen 

waarin hen de mogelijkheid wordt geboden om 

over te stappen. In de brief wordt aangegeven 

wat de mogelijkheden zijn en welke contributie 

 

 

 

 

 

daarbij hoort. Kort daarna worden die leden 

hierover persoonlijk benaderd. 

Het bestuur is van mening dat overstappen primair 

van belang is voor die leden die niet nog 

een andere aanvullende verzekering hebben lopen. 

Leden die, voor zover dat bij ons bekend is, 

wel een aanvullende verzekering hebben afgesloten, 

zullen niet actief worden benaderd. Het 

staat hen uiteraard vrij om zelf aan te geven dat 

zij geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden om 

over te stappen. Een gesprek met de nieuwe 

medewerker 

daarover is dan altijd mogelijk. 

 

LIDMAATSCHAP MINDERJARIGEN 

Minderjarige kinderen zijn gratis meeverzekerd 

mits zij als lid van de vereniging zijn aangemeld 

door één van de ouders die lid van de vereniging 

is. Het komt regelmatig voor dat minderjarige 

kinderen pas jaren na de geboorte bij ons worden 

gemeld. 

 

LEDENVERGADERING 

De jaarlijkse algemene ledenvergadering zal op 

dinsdag 27 mei 2014 om 20:00 uur aan de Langeleegte 

54 te Veendam. De agenda zal een paar 

weken van te voren 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 ook langs die 

weg worden geïnformeerd 

 

AANSTELLING DIRECTEUR 

Per 18 november jl. is de heer Henk Niekamp 

aangesteld als directeur van de vereniging. 

 

BESTUUR 

In verband met het bereiken van de 70-jarige 

leeftijd zijn op de a.s. algemene ledenvergadering 

aftredend en niet herkiesbaar de heren 

Streuding en Deuze. Daarmee ontstaan twee vacatures. 

Deze zullen vooralsnog niet worden opgevuld. 

Op dit moment onderzoekt het bestuur 

samen met het bestuur van een zustervereniging 

of er mogelijkheden zijn om te komen tot 

samenwerking. 

Het bestuur gaat binnenkort ook 

onderzoeken of de huidige bestuursvorm nog 

wel de juiste is. In de a.s. algemene ledenvergadering 

kan mogelijk meer worden meegedeeld 

over deze onderwerpen. 

 

 

 



  

 

 

 

 

CONTRIBUTIE 2013 

Gezien de gezonde financiële positie van de vereniging 

heeft het bestuur besloten dat de contributie voor 

2013 in bijna alle gevallen ongewijzigd blijft. Alleen 

de contributie voor het Crematiepakket Extra stijgt 

gemiddeld met 3,5%. Dit houdt verband met de stijging 

van de maximale pakketwaarde per 1 januari 

2013 tot € 2.800,-. 

 

Inning van de contributie gebeurt bij voorkeur door 

middel van automatische incasso en wordt eind januari 

2013 geïnd. Leden die door middel van automatische 

incasso betalen krijgen een korting van € 2,50 

per betalend lid. 

Leden die zelf de contributie betalen, ontvangen eind 

2012 of begin 2013 een brief waarin de hoogte van 

de contributie voor 2013 is aangegeven. Zij ontvangen 

deze korting niet. 

 

MAXIMALE PAKKETWAARDEN 

De maximale pakketwaarden blijven in 2013 gelijk 

aan die in 2012. Er is één uitzondering: het Crematiepakket 

Extra stijgt per 1 januari 2013 tot € 2.800,-. 

Alle verzekeringspakketten van de vereniging zijn 

natura-verzekeringen. Dat wil zeggen dat er uitsluitend 

goederen en diensten worden vergoed. De vereniging 

keert dus geen geld uit aan nabestaanden van 

een overleden lid. Alle verzekeringspakketten hebben 

een maximale pakketwaarde en zijn op onderdelen 

eveneens gemaximeerd. 

Bij overlijden worden die diensten uit het pakket 

vergoed die daadwerkelijk zijn afgenomen tot de 

maximum pakketwaarde, afhankelijk van het pakket 

waarvoor u bent verzekerd. Ieder jaar worden de 

waarden van de pakketten opnieuw vastgesteld door 

het bestuur. 

 

Van leden die komen te overlijden en woonachtig zijn 

in de provincies Groningen en Drenthe, het werkgebied 

van de vereniging, wordt de verzorging van de 

uitvaart uitgevoerd door ons eigen uitvaartbedrijf, 

Diedel-Wessels. 

 

Nabestaanden van leden woonachtig buiten het werkgebied 

kunnen (in overleg met ons eigen uitvaartbedrijf) 

zelf een uitvaartonderneming inschakelen. De 

uitkering is dan gelijk aan de maximale pakketwaarde 

van het jaar voorafgaande aan het overlijden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3e jaargang december 2012 

 

LIDMAATSCHAP MINDERJARIGEN 

Dit onderwerp is al een aantal jaren achtereen in de 

nieuwsbrief besproken. Toch maken we u er ook dit 

jaar weer op attent dat kinderen die de leeftijd van 18 

jaar nog niet hebben bereikt, uitsluitend als lid van 

de vereniging worden aangemerkt als zij als zodanig 

bij de vereniging zijn aangemeld terwijl minimaal 

één van de ouders lid van de OUVW is. Het komt 

nog steeds voor dat kinderen pas jaren na de geboorte 

worden aangemeld. Het bestuur doet daarom 

nogmaals een dringend beroep op de ouder(s) om dat 

zo spoedig mogelijk na de geboorte te doen. Dit kan 

schriftelijk, telefonisch of via de website. Het lidmaatschap 

van kinderen jonger dan 18 jaar is gratis. 

 

BIJVERZEKEREN. 

Niet alle kosten van een uitvaart worden vergoed. Wij 

wijzen u erop dat kosten voor advertenties, bloemen, 

koffietafels, grafstenen, e.d., de zogenaamde bijkomende 

kosten, niet in de pakketten zijn opgenomen. 

Voor de gemiddelde kosten voor een uitvaart in onze 

regio verwijzen wij u naar een uitvaartkostenmeter 

(Google). U kunt hiervoor een aanvullende verzekering 

afsluiten, dan wel overstappen naar één van de 

nieuwe verzekeringspakketten (zie hieronder). 

 

NIEUWE VERZEKERINGSPAKKETTEN 

Na de fusie heeft de vereniging twee nieuwe 

verzekeringspakketten 

op de markt gebracht, t.w. het standaardpakket 

Extra voor begraven of cremeren met 

voor 2013 een maximale pakketwaarde van € 2.000,- 

en het crematiepakket Extra met voor 2013 een 

maximale pakketwaarde van € 2.800.-. 

 

Leden t/m 60 jaar kunnen tegen gereduceerde contributie 

overstappen naar één van deze nieuwe 

verzekeringspakketten. 

Onze medewerkers informeren u graag over de 

mogelijkheden 

van overstappen naar een nieuw pakket. 

Ook kunt u via onze internetsite een gedetailleerd 

overzicht bekijken van deze twee pakketten onder de 

button “Het pakket”. 

 

LEDENVERGADERING 2013 

De algemene ledenvergadering 2013 zal worden gehouden 

op dinsdag 28 mei 2013 om 20:00 uur aan 

de Langeleegte 54 te Veendam. De agenda zal een 
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paar weken van te voren 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 ook langs die weg worden geïnformeerd. 

 

VERHUIZINGEN 

In eerdere nieuwsbrieven hebben we u er al op gewezen 

dat we regelmatig worden geconfronteerd met 

post die onbestelbaar retour komt. We doen wederom 

een dringend beroep op u om bij verhuizing de administratie 

daarover te informeren. Dat geldt ook voor 

wijziging in e-mail adressen. 

 

NIEUW PAND 

In het afgelopen jaar hebben we verder gewerkt aan 

het integreren van de administratie van OUVW en 

Uitvaartverzorging Diedel-Wessels. Dit vanuit het 

oogpunt efficiency. Daarnaast is er een pand aangekocht 

op het industrieterrein, Van der Veenstraat 9A in 

Winschoten. Het is de bedoeling om beide bedrijven 

hier te centraliseren. We gaan dan van 3 panden naar 

2 waarbij ook het huren van een loods in Veendam 

niet meer noodzakelijk is. Aan de Van der Veenstraat 

zijn dan de administratie en de uitvaartverzorging 

gevestigd. Ook worden hier de voorraden, materialen 

en het wagenpark ondergebracht. Op de vestiging in 

Veendam houden we het kantoor, Langeleegte 54, van 

waaruit een uitvaartverzorger kan werken. 

 

UITVAARTBEDRIJF. 

In het afgelopen jaar is er veel aandacht besteed aan 

de kwaliteit van onze dienstverlening. Hierin moest 

een inhaalslag worden gemaakt. Er is een 

kwaliteitsverbetering 

gerealiseerd met betrekking tot klantgerichtheid, 

voorlichting en advisering door onze uitvaartverzorgers. 

Daarnaast is er een efficiencyslag 

gemaakt door o.a. een coördinator aan te stellen die 

de planning verzorgt en de uitvaartverzorgers ondersteunt 

met administratieve zaken en drukwerk. Hierdoor 

kan de uitvaartverzorger meer tijd besteden aan 

de nabestaanden. Het efficiënter maken van de organisatie 

wordt extra bevorderd door centralisatie van 

de verschillende afdelingen. Verder wordt er extra 

aandacht besteed aan de nazorg. Nabestaanden worden 

na de uitvaart professioneel begeleid en er is hulp 

bij bijvoorbeeld de administratieve afhandeling van 

zaken. Maar ook gewoon een luisterend oor. 

Uitvaartverzorging Diedel-Wessels is 24 uur per dag 

bereikbaar onder telefoonnummer: 

0597-415353 

 

Met het eigen uitvaartbedrijf zullen voor u de uitvaartkosten 

zo laag mogelijk blijven. 

 

ZORGCONTRACT Old Wolde en Meander 

Old Wolde in Winschoten en Meander in Veendam 

hebben een zorgcontract gesloten met EMB (Eefting 

Mortuarium Beheer). Zij verzorgen het wassen en kleden 

van overledenen, in opdracht van de zorgcentra, 

en brengen overledenen naar het mortuarium van het 

tehuis. 

Echter bij nabestaanden worden hiervoor kosten in 

rekening gebracht. Dit laatste wordt vooraf veelal niet 

 

 

 

 

door de tehuizen aangegeven waardoor nabestaanden 

hier pas later mee worden geconfronteerd. Dit zorgt 

regelmatig voor discussie en onbegrip. 

Indien binnen 3 uur na overlijden contact met ons 

uitvaartbedrijf wordt opgenomen kunnen deze extra 

kosten in sommige gevallen worden voorkomen. 

Daarnaast kunt u in het zorgcontract laten opnemen 

dat u géén gebruik wenst te maken van de diensten 

van EMB! 

 

BESTUUR 

In 2012 is de voorzittershamer binnen het dagelijks 

bestuur overgedragen aan de heer M. Brust. De heer J. 

Streuding heeft besloten te stoppen binnen het dagelijks 

bestuur. Hij blijft nog betrokken bij het bestuur. 

Verder bestaat het dagelijks bestuur uit de heren: 

H. Deuze (secretaris), G.T. Smith (penningmeester) 

en H. Ekamper (plaatsvervangend secretaris en 

penningmeester). 

Het bestuur bestaat uit 11 personen en wordt gevormd 

door het dagelijks bestuur aangevuld met: mevrouw 

J. Engelkens-Wol en de heren D. Otter, J. Streuding, 

J. Muurman, L.W. Hansen, H. Robben en A.M. Muntingh. 

Mevrouw Engelkens en de heer Ekamper hebben, gezien 

hun leeftijd, te kennen gegeven dat zij hun functie 

neerleggen op de eerstvolgende ledenvergadering. 

 

De gemiddelde leeftijd van het bestuur van OUVW 

is vrij hoog. Het bestuur streeft daarom naar verjonging 

en roept leden op zich kandidaat te stellen. De 

Nederlandsche Bank, de toezichthouder, stelt als eis 

dat kandidaten minimaal een Hbo-opleiding hebben 

afgerond en relevante kennis hebben. Een 

deskundigheidstoets zal hiervoor door DNB worden 

afgenomen. 

Leden, wilt u er zelf nog eens over nadenken of misschien 

een persoon, die volgens u geschikt zou kunnen 

zijn, voordragen?! 

Alvast bedankt! 

 

WEBSITE en E-MAILADRESSEN 

De website van de vereniging is gewijzigd in: 

www.ouvw.nl 

In eerdere Nieuwsbrieven hebben we leden met een 

e-mailadres gevraagd dat adres door te geven aan de 

administratie. Al veel leden hebben dat gedaan. Zij 

ontvangen de nieuwsbrief via de mail. Toch kunnen 

we ons niet aan de indruk ontrekken dat er nog veel 

meer leden zijn die over e-mail beschikken en dat nog 

niet hebben doorgegeven. 

Het versturen van de Nieuwsbrief via de mail bespaart 

de vereniging een hoop kosten voor drukwerk, 

wat uiteindelijk ook weer goed is voor ons milieu en 

de contributie. 

 

Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt om vanuit 

de vereniging met u te communiceren. 

 

 

 



 

 

FUSIE 

In de nieuwsbrief van december 2010 berichtten 

wij u dat is besloten om per 1 januari 2011 te gaan 

fuseren. In december 2010 heeft de Nederlandsche 

Bank ingestemd met de fusie. 

Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van 

de integratie van de beide verenigingen. De nieuwe 

naam na fusie luidt Onderlinge Uitvaartvereniging 

Veendam – Winschoten en Omstreken. Dit jaar is 

ook gewerkt aan samenvoeging van de uitvaartbedrijven 

Diedel Winschoten en Wessels Veendam, 

beide onderdeel van de vereniging. Voor het nieuwe 

uitvaartbedrijf is de heer Theo Uil benoemd 

tot directeur. Hij geeft tevens leiding aan de medewerkers 

van de vereniging. In de bijlage bij deze 

nieuwsbrief treft u meer informatie aan over het 

nieuwe uitvaartbedrijf. 

 

MAXIMALE PAKKETWAARDEN 

Alle verzekeringspakketten van de vereniging zijn 

natura-verzekeringen. Dat wil zeggen dat de vereniging 

de uitvaart van een overleden lid regelt of 

laat regelen en aan de uitvaartverzorger vergoedt 

hetgeen in het pakket is opgenomen en door 

nabestaanden 

is afgenomen. De vereniging keert dus 

geen geld uit aan nabestaanden van een overleden 

lid. Alle verzekeringspakketten hebben een maximale 

pakketwaarde en zijn op onderdelen eveneens 

gemaximeerd. 

Bij overlijden worden die diensten uit het pakket 

vergoed die daadwerkelijk zijn afgenomen tot de 

maximum pakketwaarde, afhankelijk van het pakket 

waarvoor u bent verzekerd. Ieder jaar worden 

de waarde van de pakketten opnieuw vastgesteld 

door het bestuur. 

 

Oud DLE- en oud WUV leden 

De pakketrechten en pakketwaarden blijven van 

kracht. 

De verzekeringen zijn van toepassing op leden/ 

nabestaanden woonachtig in de provincie Groningen 

en een gedeelte van de provincie Drenthe, het 

werkgebied van de nieuwe vereniging. Binnen dit 

gebied wordt de verzorging van de uitvaart uitgevoerd 

door ons eigen uitvaartbedrijf. 

Indien de uitvaart van een overleden lid woonachtig 
in het werkgebied door een ander uitvaartbedrijf 

wordt uitgevoerd, wordt aan die uitvaartondernemer 

een uitkering verstrekt tot een bedrag dat 

zou zijn betaald indien de uitvaart door ons eigen 

uitvaartbedrijf zou zijn uitgevoerd. Nabestaanden 

van leden woonachtig buiten het 

 

 

 

 

2e jaargang december 2011 

werk gebied kunnen (al dan niet in overleg met ons 

eigen uitvaartbedrijf) zelf een uitvaartverzorger 

benaderen 

. 

NIEUWE VERZEKERINGSPAKKETTEN 

Na de fusie heeft de vereniging een tweetal nieuwe 

verzekeringspakketten op de markt gebracht, t.w. 

het standaardpakket Extra voor begraven of cremeren 

met voor 2012 een maximale pakketwaarde 

van € 2.000,- en het crematiepakket Extra met 

een maximale pakketwaarde van € 2.700.-. 

Leden tot 60 jaar die zijn verzekerd voor een pakket 

van de voormalige verenigingen kunnen tegen 

gereduceerde contributie overstappen naar één van 

deze nieuwe verzekeringspakketten. 

Onze medewerkers informeren u graag over de 

mogelijkheden van overstappen naar een nieuw 

pakket. Ook kunt via onze internetsite een gedetailleerd 

overzicht bekijken van deze twee pakketten 

onder de button “Het pakket”. 

 

Aanvullend pakket en/of bijverzekeren 

In voorgaande Nieuwsbrieven hebben wij er ook al 

op gewezen dat kosten voor advertenties, bloemen, 

koffietafels, grafstenen, e.d., de zogenaamde bijkomende 

kosten, niet in de pakketten zijn opgenomen. 

Hiervoor kunt u een aanvullende verzekering 

afsluiten. 

In 2012 zullen de leden die daarvoor in aanmerking 

komen door ons nader worden geïnformeerd. 

CONTRIBUTIE 2012 

Oud WUV leden 

Voor oud-WUV-leden wordt de contributie 2012 

voor ieder betalend lid verhoogd met € 2,50. Leden 

die door middel van automatische incasso de 

contributie betalen krijgen een korting van € 2,50 

per betalend lid; voor deze leden is de contributie 

daarna gelijk aan die van 2011. Er kan een geringe 

afwijking ontstaan omdat de contributie per betalend 

gezinslid geïnd en de mogelijkheid om de 

contributie in termijnen te voldoen met ingang van 

2012 is komen te vervallen, dit in verband met de 

extreem hoge administratiekosten. 

Oud DLE-leden 

Voor de oud-leden van DLE wijzigt de contributie 

in 2012 niet. Oud-leden van DLE die de contributie 

zelf betaalden hebben in voorgaande jaren al een 

verhoging van € 2,50 gehad. 

Inning van de contributie van leden die door middel 

van automatische incasso betalen zal eind 
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januari 2012 gebeuren. Leden die zelf de contributie 

betalen, ontvangen eind 2011 of begin 2012 

een brief waarin de hoogte van de contributie 2012 

is aangegeven. Zij krijgen daarbij de mogelijkheid 

om de contributie door middel van automatische 

incasso te betalen en daardoor de hiervoor vermelde 

korting te ontvangen. 

 

LIDMAATSCHAP MINDERJARIGEN 

Dit onderwerp is al een aantal jaren achtereen in 

de nieuwsbrief besproken. Toch maken we u er 

nogmaals op attent dat kinderen die de leeftijd van 

18 jaar nog niet hebben bereikt, uitsluitend als lid 

van de vereniging worden aangemerkt als zij als 

zodanig bij de vereniging zijn aangemeld terwijl 

één van de ouders lid is. Het komt nog steeds voor 

dat kinderen pas jaren na de geboorte worden aangemeld. 

Het bestuur doet daarom nogmaals een 

dringend beroep op de ouder(s) om dat zo spoedig 

mogelijk na de geboorte te doen. Dit kan schriftelijk, 

telefonisch of via de website. 

 

VERHUIZINGEN 

In eerdere nieuwsbrieven hebben we u er al op gewezen 

dat we regelmatig worden geconfronteerd 

met post die onbestelbaar retour komt. We doen 

een dringend beroep op u om bij verhuizing de 

administratie 

daarover te informeren. Dat geldt ook 

voor wijziging in e-mailadressen. 

 

HUISVESTING. 

De fusie van Uitvaartonderneming Diedel te Winschoten 

en Uitvaartverzorging Wessels is in 2011 

een feit geworden. Er is een nieuw bedrijf 

Uitvaartverzorging 

Diedel-Wessels ontstaan. Een energieke 

onderneming met het SKU keurmerk (Stichting 

Keurmerk Uitvaartzorg), die kwaliteitsuitvaarten 

verzorgt in de hele regio. Onze vereniging is 

100% eigenaar van deze uitvaartonderneming. 

Alle personeelsleden van de eerder genoemde 

uitvaartondernemingen zijn nu werkzaam in het 

nieuwe bedrijf. Diedel-Wessels BV is gevestigd in 

Winschoten aan de Grintweg 65 en in Veendam 

aan de Langeleegte 54 en is 24 uur per dag bereikbaar 

onder telefoonnummers 0598-613601 of 

0597-415353. Door de fusie wordt efficiencyvoordeel 

behaald. Denk aan het efficiënter inzetten van 

personeel en het wagenpark, alsmede voordeliger 

inkopen, waardoor de uitvaartkosten zo laag mogelijk 

blijven. 

Ook wordt de komende tijd gekeken naar de huisvesting, 

zowel van het uitvaartbedrijf als van de 

vereniging. Door centralisatie zullen kosten worden 

bespaard. In het komend jaar zal hierover meer 

duidelijk worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDENVERGADERINGEN 

In verband met een aantal op stapel staande 

wetswijzigingen die betrekking hebben op deskundigheid 

en geschiktheid eisen van bestuurders van o.a. 

natura-uitvaartverzekeraars, wat onze vereniging 

dus is, acht het bestuur het nodig om de statuten op 

een paar onderdelen, die op het bestuur betrekking 

hebben, aan te passen. 

Daarom is er voor 22 december 2011 een extra 

ledenvergadering uitgeschreven waarbij uitsluitend 

de statutenwijziging op de agenda staat. De uitkomsten 

zijn op het moment van drukken van deze 

nieuwsbrief nog niet bekend. 

 

De algemene ledenvergadering 2012 zal vermoedelijk 

in mei 2012 worden gehouden. De agenda, 

evenals de datum, zullen een paar weken van te 

voren worden gepubliceerd in het Dagblad van het 

Noorden en in enkele lokale bladen. Ook kunt u 

de website raadplegen. Leden waarvan het e-mailadres 

bij ons bekend is zullen ook langs die weg 

worden geïnformeerd. 

 

BESTUUR 

In 2011 hebben zich geen bestuursmutaties voorgedaan. 

De gemiddelde leeftijd van het bestuur is vrij hoog. 

Het bestuur streeft daarom naar verjonging en 

roept leden op zich kandidaat te stellen. Kandidaten 

moeten zich realiseren dat er door De Nederlandsche 

Bank (DNB) deskundigheidsvereisten en 

geschiktheideisen aan bestuurders worden gesteld 

en dat benoeming pas na instemming van DNB 

kan plaatsvinden. 

 

E-MAILADRESSEN 

In eerdere Nieuwsbrieven hebben we leden met 

een e-mailadres gevraagd dat adres door te geven 

aan de administratie. Reeds veel leden hebben dat 

gedaan. Zij ontvangen de nieuwsbrief via de mail. 

Toch kunnen we ons niet aan de indruk ontrekken 

dat er nog veel meer leden zijn die over e-mail 

beschikken 

en dat nog niet hebben doorgegeven. 

Het versturen van de Nieuwsbrief via de mail bespaart 

de vereniging niet alleen een hoop portokosten 

maar eveneens veel kosten voor drukwerk, 

wat uiteindelijk ook weer goed is voor ons milieu. 

Leden wilt u er nog eens over nadenken?!! Alvast 

bedankt! Uw e-mailadres zal uitsluitend worden 

gebruikt om vanuit de vereniging met u te kunnen 

communiceren. 

 

 

 

 

 



 

 

FUSIE 

De afgelopen jaren hebben de Onderlinge Winschoter 

Uitvaartvereniging (WUV) en Onderlinge 

Uitvaartvereniging Veendam-Wildervank en Omstreken 

(DLE) intensief overleg gevoerd om te onderzoeken 

of er mogelijkheden waren om te komen 

tot meer dan verregaande samenwerking. Dit heeft 

ertoe geleid dat op 18 oktober jl. de ledenvergaderingen 

van de verenigingen hierover zijn geraadpleegd. 

Er is door de beide vergaderingen unaniem 

besloten om per 1 januari 2011 te gaan fuseren. De 

Nederlandsche Bank moet overigens nog instemmen 

met de fusie. Naar verwachting zal dat eind 

december 2010 gebeuren. De nieuwe naam van de 

vereniging luidt vanaf dat moment: Onderlinge 

Uitvaartvereniging Veendam-Winschoten en 

Omstreken U.A. 

 

Huisvesting 

De fusie heeft tot gevolg dat de medewerkster van 

DLE gaat werken op het kantoor van Winschoter 

Uitvaartvereniging aan de Zeeheldenstraat 2 in 

Winschoten. 

Het telefoonnummer van de nieuwe vereniging 

is: 0597-413854 en is op werkdagen bereikbaar 

van 9.30 tot 16.30. Het oude telefoonnummer van 

DLE blijft voorlopig gehandhaafd en wordt 

doorgeschakeld naar dat van de nieuwe vereniging. Het 

kantoor is op werkdagen geopend van: 8.30 uur 

tot 12.15 uur en 13.30 uur tot 16.15 uur. Buiten 

kantoortijden kunt u altijd het antwoordapparaat 

inspreken. 

 

Uitvaartverzorging 

Zowel WUV als DLE hebben een eigen 

uitvaartverzorgingbedrijf,dat de uitvaart voor de leden 

van die vereniging regelt. Voor DLE is dat Wessels 

Uitvaartverzorging en voor WUV is dat Diedel 

Uitvaartonderneming Het is de bedoeling dat beide 

bedrijven in de loop van 2011 worden samengevoegd 

tot één uitvaartbedrijf. Op dit moment werken 

beide bedrijven wel al nauw samen. 

In geval van overlijden van een oud-lid van DLE 

moet telefoonnummer 0598-613601 (Wessels) 

worden gebeld; betreft het een oud-lid van WUV 

dan moet contact worden opgenomen met 0597- 

415353 (Diedel). Dit geldt voor leden die woonachtig 
zijn in de provincies Groningen en Drenthe. 

Leden die elders woonachtig zijn kunnen een 

uitvaartverzorger in de buurt van hun woonplaats kiezen. 

 

 

 

 

 

 

1e jaargang december 2010 

 

VERZEKERINGSPAKKETTEN 

Voor de leden van beide verenigingen verandert 

per 1 januari 2011 ten aanzien van de inhoud van 

de verzekeringspakketten niets. 

In verband met de fusie wil het bestuur komen tot 

harmonisatie van de pakketten en pakketwaarden 

van beide verenigingen. Aangezien de pakketwaarde 

van de pakketten van de WUV behoorlijk 

hoger ligt dan die van DLE zal dit in een periode 

van 2 jaar gebeuren. De eerste stap wordt in 2011 

gezet een tweede in 2012. 

Het bestuur wil met de harmonisatie en de opwaardering 

van de pakketwaarden bereiken, dat bij 

overlijden nabestaanden zo weinig mogelijk moeten 

bijbetalen op een door de vereniging verzorgde 

uitvaart. 

 

Voor nieuwe leden wordt in 2011 een nieuw 

verzekeringspakket aangeboden. Uiteraard wordt de 

huidige leden de mogelijkheid geboden om over te 

stappen naar dat pakket. Daarover zult u te zijner 

tijd worden geïnformeerd. 

 

MAXIMALE PAKKETWAARDEN 

Oud-DLE-leden 

Voor de leden voor wie in 2010 de maximale 

pakketwaarde van het standaardpakket € 1.222,- bedroeg, 

wordt die waarde per 1 januari 2011 opgetrokken 

naar € 1.500,-. 

Voor leden met het uitgebreid pakket voor cremeren 

voor wie de maximale pakketwaarde in 2010 

€ 2.111,- was, wordt dat bedrag per 1 januari 2011 

opgetrokken naar € 2.250,-. 

Voor leden die een afwijkende pakketwaarde hebben 

wordt de pakketwaarde verhoogd met afgerond 

22,9% voor leden met het standaardpakket 

en met afgerond 6,5% voor het uitgebreid pakket 

voor cremeren. Voor leden die een premievrije 

verzekering hebben verandert er niets. De verzekerde 

waarde blijft gehandhaafd. Wel bestaat voor hen de 

mogelijkheid om het verzekerde bedrag te verhogen. 

Indien u dit wenst kunt u dit kenbaar maken 

aan de administratie (0597-413854). 

 

Oud-WUV-leden 

Voor de leden, verzekerd voor begraven, gelden 

per 1-1-2011 de volgende maximale pakketwaarden: 

Leden met het A-pakket: € 1.900,-. Voor de 

leden die zijn verzekerd voor crematie: € 2.250,-. 

De gesloten fondsen van de voormalige verenigingen 

Nieuweschans, Midwolda, Oostwold,Nieuwolda en 

Veelerveen blijven ongewijzigd. 

 

ONDERLINGE UITVAARTVERENIGING 

‘VEENDAM – WINSCHOTEN en Omstreken’ U.A. 

J.D. van der Veenstraat 9a 
9672 AD  Winschoten 
Postbus 49  
9670 AA Winschoten 

Tel. 0597-413854 

email: info@ouvw.nl 

website:www.ouvw.nl  



 

 

 

 

 

CONTRIBUTIE 2011 

De contributie voor oud-leden van DLE wordt per 

1 januari 2011 verhoogd met gemiddeld 7% voor 

het uitgebreid pakket voor cremeren en gemiddeld 

32% voor het standaardpakket. Voor oud-leden 

van WUV blijft de contributie gelijk aan die over 

2010. 

 

Leden van DLE die een machtiging hebben gegeven 

voor automatische incasso, kunnen de afschrijving 

van contributie eind januari 2011 verwachten. 

Leden van DLE die zelf de contributie betalen, ontvangen 

eind 2010 of begin 2011 een brief waarin de 

hoogte van de contributie 2011 is aangegeven. 

 

LIDMAATSCHAP MINDERJARIGEN 

Dit onderwerp is al een aantal jaren achtereen in de 

nieuwsbrief is besproken. Toch maken we u er nogmaals 

op attent dat kinderen die de leeftijd van 18 

jaar nog niet hebben bereikt, uitsluitend als lid van 

de vereniging worden aangemerkt als zij als zodanig 

bij de vereniging zijn aangemeld terwijl één 

van de ouders lid van DLE of WUV is. Het komt 

nog steeds voor dat kinderen pas jaren na de geboorte 

worden aangemeld. Het bestuur doet daarom 

nogmaals een dringend beroep op de ouder(s) 

om dat zo spoedig mogelijk na de geboorte te doen. 

Dit kan schriftelijk, telefonisch of via de website. 

 

VERHUIZINGEN 

In eerdere nieuwsbrieven hebben we u er al op gewezen 

dat we regelmatig worden geconfronteerd 

met post die onbestelbaar retour komt. We doen 

wederom een dringend beroep op u om bij verhuizing 

de administratie daarover te informeren. 

 

BESTUURSSAMENSTELLING 

Het bestuur van de vereniging bestaat uit een bestuur 

en een dagelijks bestuur. Behoudens goedkeuring 

van de Nederlandsche Bank zal het bestuur 

van de nieuwe vereniging bestaan uit alle bestuursleden 

van de beide afzonderlijke verenigingen, met 

uitzondering van de heer W. Toutenhoofd, die zich 

niet meer beschikbaar heeft gesteld. 

Het dagelijks bestuur zal worden gevormd door de 

heren: 

J. Streuding, voorzitter, H. Deuze secretaris, G.T. 

Smith penningmeester, terwijl de heren M. Brust en 

H.R. Ekamper, plaatsvervangend voorzitter 

respectievelijk 

plaatsvervangend secretaris penningmeester 

zullen worden. 

 

LEDENVERGADERING 2011 

De datum voor de algemene ledenvergadering 

2010 is bepaald op dinsdag 26 april 2011. De 

agenda zal een paar weken voor die datum worden 

gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden en 

enkele plaatselijke bladen. Ook kunt u de website 

raadplegen. 

 

 

 

 

 

EMAILADRESSEN 

Het nieuwe e-mailadres van de vereniging is: 

info@ouvw.nl. De bestaande e-mailadressen van 

beide verenigingen blijven nog een tijd gehandhaafd. 

De afgelopen jaren hebben al veel leden van DLE 

leden gevolg gegeven aan de oproep om hun emailadres 

aan ons kenbaar te maken. Zij ontvangen 

deze nieuwsbrief via de mail, hetgeen voor 

de vereniging een aanmerkelijke besparing aan 

portokosten oplevert. Leden bedankt!! Wij hebben 

nog wel het verzoek aan de leden van wie het 

e-mailadres hebben ontvangen om wijziging van 

dat adres ook even aan de administratie kenbaar te 

maken. Bij dezen ook een oproep aan leden van de 

WUV om ook hun e-mailadres door te geven aan 

de administratie. Dit kan door een mailtje te sturen 

aan bovenstaand e-mailadres. 

Leden die deze Nieuwsbrief via de post ontvangen 

en wel een e-mailadres hebben willen we bij dezen 

(nogmaals) verzoeken om dat adres aan de administratie 

door te geven Uw e-mailadres zal uitsluitend 

worden gebruikt om vanuit de vereniging met 

u te kunnen communiceren. 

 

WEBSITE 

De nieuwe vereniging beschikt nog niet over een 

eigen site. In 2011 zal e.e.a. worden gerealiseerd. 

De nieuwe vereniging maakt voorlopig gebruik 

van de website www.dleveendam.nl. In de loop 

van 2011 zal deze website vernieuwd worden. 

U kunt daar regelmatig informatie over de nieuwe 

vereniging vinden. 


