
REGLEMENT VAN UITVAARTVERENIGING DE LAATSTE EER TE BERLTSUM  
GEMEENTE WAADHOEKE 
 
 verder te noemen uitvaartvereniging. 
 
Artikel 1 
Vaststelling contributie. De jaarlijkse bijdrage van de leden wordt op voorstel van het bestuur 
vastgesteld door de algemene vergadering. In geval van betalingsonmacht kan het bestuur een 
betalingsregeling aanbieden.  
 
Artikel 2 
Betaling contributie. De betaling van de bijdrage vindt plaats op basis van een door het bestuur vast 
te stellen systeem. Voor 18-jarigen wordt het eerste jaar contributie berekend op basis van de 
maand waarin zij jarig zijn (1e kwartaal ¼ van de contributie, 2e kwartaal ½, 3e kwartaal ¾, 4e kwartaal 
volledige contributie).  
 
Artikel 3 
Personen, die ouder zijn dan 18 jaar en die lid wensen te worden, betalen eveneens een door het 
bestuur vast te stellen entreegeld c.q. overschrijvingsgeld, volgens de door de Friese Federatie 
aangeboden rekentool.   
 
Artikel 3, lid 1a Donateurs 

• Donateur kunnen worden personen vanaf 18 jaar. 

• Kinderen tot 18 jaar kunnen als kind worden ingeschreven, zij ontvangen geen ledenkorting. 

• Donateurs zijn zelf verantwoordelijk voor het opzeggen van het donateurschap. Er vindt geen 
restitutie plaats. 

• Donateursbijdrage bedraagt minimaal € 12,50 per persoon per jaar en kan alleen via 
automatische incasso worden betaald. 

• Donateurs hebben geen recht op ledenkorting. 

• Donateurs hebben geen stemrecht. 

• Bij overlijden gelden voor donateurs en hun eventuele kinderen de verenigingstarieven zo 
die ook voor leden gelden, met die uitzondering, dat zij geen leverancierskortingen en 
ledenkorting ontvangen.  

 
Artikel 4 
Voor een goede afhandeling van het in de statuten omschreven doel (artikel 2 van de statuten) 
worden bij het overlijden van een lid afspraken gemaakt met de nabestaanden. Dit in goed overleg 
en aan de hand van het door Nardus verstrekte “opnameformulier”. Deze afspraken resulteren in 
een opdracht tot verzorging van de uitvaart, die door een daartoe bevoegde opdrachtgever dient te 
worden ondertekend. 
 
Artikel 5 
A. Als om welke reden dan ook, het bestuur vooraf in kennis is gesteld dat er geen gebruik wordt 
gemaakt van een of meer diensten van de vereniging en dit door het bestuur is goedgekeurd, kan de 
vereniging een vergoeding betalen, mits deze wordt onderbouwd met nota’s betreffende de uitvaart.  
De ledenkorting zal niet hoger zijn dan het bedrag dat door de vereniging is vastgesteld op de laatst 
gehouden Algemene Ledenvergadering. 
B. Het uitvoeren van een uitvaart van een overleden lid, niet woonachtig in het werkgebied van de 
vereniging, kan door de vereniging wel worden verzorgd, zulks ter beoordeling van het bestuur en 
tegen betaling van eventueel extra gemaakte maken reiskosten.  
C. Met instemming van het bestuur kan door of ten behoeve van niet-leden, van de diensten van de 
vereniging gebruik worden gemaakt tegen een door het bestuur vast te stellen kostprijs.  



 
Artikel 6 
A. Aan bestuursleden kan een door de Algemene Ledenvergadering vast te stellen vergoeding 
worden toegekend voor hun diensten. Daarnaast worden hun voor de vereniging noodzakelijke reis- 
en verblijfkosten vergoed.  
B. Het bestuur draagt er zorg voor dat alle roerende- en onroerende zaken van de vereniging tegen 
brand en andere gevaren zijn verzekerd. Daarnaast heeft het bestuur voor zichzelf een 
bestuursaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.  
C. Bestuurswijzigingen dienen zo spoedig mogelijk worden doorgegeven aan het secretariaat van de 
Friese Federatie van Uitvaartverenigingen en de Kamer van Koophandel.  
 
Artikel 7 
Voor het bestuur of de vereniging bestemde stukken moeten door de leden bij de secretaris worden 
aangeleverd. De leden zijn voorts verplicht adreswijzigingen en wijzigingen in de gezinssamenstelling 
zo spoedig mogelijk aan de secretaris/penningmeester/ledenadministrateur door te geven.  
In geval van een andere dan de eigen uitvaartverzorger (bode) van de vereniging, moeten 
nabestaanden bij die bode aangeven dat de overledene lid was van de uitvaartvereniging. De bode of 
de familie neemt in dat geval contact op met het bestuur (zie ook artikel 5).  
 
Artikel 8 
De door het bestuur aangestelde uitvaartverzorger dient de dienstverlening uit te voeren volgens de 
Nardus Norm. De uitvaartvereniging is via koepelorganisatie Nardus lid van de stichting 
Klachtenregister. In geval van een andere dan de eigen bode kan het bestuur niet garanderen dat die 
uitvaartverzorger onder het Klachtenregister valt.  
Verder kan het bestuur in geval van een andere bode niet garanderen dat leverancierskortingen 
worden doorgegeven aan het sterfhuis.  
 
Artikel 9 
In bijzondere gevallen, waarin dit reglement niet rechtstreeks voorziet, beslist het bestuur. 
 
Artikel 10 
Dit reglement treedt in werking op de dag volgende op die waarop het door de Algemene 
Ledenvergadering is vastgesteld.  
De statuten en het reglement van de uitvaartvereniging mogen niet in strijd zijn met de statuten en 
reglement van de Friese Federatie van Uitvaartverenigingen. 
 
Aldus vastgesteld in de Algemene Vergadering van donderdag 21 april 2022.  


