Nieuwsbrief december 2016
Geachte leden,
Gezien een aantal bijzondere ontwikkelingen dit jaar binnen
de Vereniging heeft het Bestuur besloten deze nieuwsbrief
op te stellen om u, als leden, nader over deze zaken te
informeren. In tegenstelling tot de Algemene Vergadering
stelt het medium nieuwsbrief ons in staat om al onze leden
op de hoogte te brengen als het om belangrijke zaken
van de Vereniging gaat. Het bestuur van de Laatste Eer
heeft zich de afgelopen maanden gebogen over de vraag
hoe de positie van Directeur van de Laatste Eer structureel
kan worden ingevuld. Hiervoor heeft men, op basis van
toekomstvisie en met inachtneming van de regelgeving van
onze toezichthouder AFM, een profiel van deze Directeur
vastgesteld. Als eerste en meest logische kandidaat voor
invulling van deze positie is het Bestuur in gesprek gegaan
met de huidige manager, Jaap Akse. Deze is momenteel in
dienst van Uitvaartverzorging Midden-Drenthe BV (UMD). Dit
is een volle dochteronderneming van de Vereniging, die belast
is met de uitvaartverzorging van zowel leden als ook nietleden. Jaap Akse voert sinds zijn aantreden op 1 september
2015, de taken van manager van zowel de Laatste Eer als
ook UMD, in waarnemende zin en op basis van een tijdelijk
dienstverband uit. Hij heeft zijn taken adequaat opgepakt en
in nauwe samenwerking met het Bestuur een eerste aanzet
gegeven voor het reorganiseren van de administratie, de
automatisering en het marketingbeleid, om zo te komen
tot een organisatie die van deze tijd is. Het Bestuur is hem
daarvoor zeer erkentelijk. Het Bestuur is echter ook van
mening dat Jaap Akse niet volledig kan voldoen aan het profiel
van Directeur van de Laatste Eer en de UMD zoals deze nu
is vastgesteld. Daarom hebben wij besloten het tijdelijke
dienstverband van Jaap Akse niet te verlengen en eindigt deze
dus per 31 december 2016. Het Bestuur bedankt Jaap Akse
zeer voor zijn inzet voor de Laatste Eer en UMD en wenst hem
alle goeds voor de toekomst.
Gezien het belang voor de Vereniging is het Bestuur
direct begonnen met het voorbereiden van een externe
wervingsprocedure voor een opvolger. Tijdens dat proces
heeft het bestuur ook Marcel de Voer gepolst voor de
directeurspositie. Dit met name omdat Marcel al enkele
maanden actief is voor DLE als beoogd 1e penningmeester
en dus al goed op de hoogte is van wat er speelt.
Belangrijker nog is dat hij beschikt over de competenties en
eigenschappen in het door ons opgestelde functieprofiel.
Wij hebben zeer uitvoerig met hem gesproken over zijn
mogelijke kandidatuur en zijn zeer verheugd u te kunnen
mededelen dat wij een nieuwe Directeur aan u kunnen
presenteren in de persoon van Marcel de Voer. Marcel is 48
jaar en woonachtig in Assen met zijn partner en 4 kinderen.
Hij is de afgelopen 22 jaar werkzaam geweest in de bancaire
financiële dienstverlening en uitstekend op de hoogte van de
huidige wet- en regelgeving waar ook wij niet aan ontkomen.
Daarnaast is hij de afgelopen 13 jaar werkzaam geweest als
eindverantwoordelijke/directeur en heeft derhalve ruime
ervaring als leidinggevende. Hij kan worden gekarakteriseerd
als een echte teamspeler en komt het best tot zijn recht als
meewerkend voorman.
Het Bestuur is ervan overtuigd in Marcel de Directeur te
hebben gevonden die voor zowel De Laatste Eer als UMD de
continuïteit en onze hoge kwaliteit van uitvaartzorg op korte
en lange termijn kan waarborgen. De AFM heeft ondertussen
zijn goedkeuring verleend aan de benoeming van Marcel als
dagelijks beleidsbepaler. Het Bestuur wenst Marcel uiteraard
veel succes!

Daarnaast heeft het Bestuur zich ook gebogen over de
eigen samenstelling en functioneren. In de algemene
ledenvergadering van 23 mei 2016 hebben de leden positief
gestemd over het aantreden van de nieuwe beoogd voorzitter
en penningmeester. Beide heren zijn ondertussen positief
beoordeeld door de AFM als dagelijks beleidsbepaler. Doordat
Marcel de Voer de functie van Directeur heeft aanvaard zal er
een wijziging noodzakelijk zijn in de samenstelling van het
Bestuur. Onder leiding van huidig voorzitter Jan Tingen zal
hier invulling aan worden gegeven en tijdens de Algemene
Ledenvergadering zal hiertoe een voorstel worden voorgelegd
aan u als leden.
Verder staat per 31 december 2016 het vertrek van onze
vicevoorzitter Bert Bos op de agenda. Zijn zittingstermijn
is verstreken en het Bestuur is daarom op zoek naar een
opvolger(ster). Zoals te doen gebruikelijk roepen wij
geïnteresseerde leden op om hun interesse kenbaar te maken.
Het profiel en nadere bijzonderheden kunt u terugvinden op
onze website. Het Bestuur is Bert Bos zeer erkentelijk voor de
zeer constructieve manier waarop hij de afgelopen vier en een
half jaar zijn bijdrage aan het welvaren van DLE en UMD heeft
geleverd.
Graag zien wij u weer in persoon terug op de Algemene
Ledenvergadering in 2017 waarvoor wij de datum van 22 mei
hebben gereserveerd. Zet deze alvast in de agenda, want er
is veel moois te bespreken en vooral te laten zien! Zo zijn
we als Bestuur druk in de weer met het moderniseren van de
huisstijl van zowel De Laatste Eer als UMD en werken we in het
verlengde daarvan aan een geheel herziene up-to-date versie
van onze website! Dit alles in relatie tot de ambitieuze doelen
om zowel De Laatste Eer als UMD verder te professionaliseren
en te versterken.
Met een hartelijke groet,
Jan Tingen, voorzitter

Basis lidmaatschap van De Laatste Eer is niet
voldoende voor het verzorgen van een uitvaart.
Als lid van de vereniging bent u verzekerd middels de
basisverzekering. De uitkering van deze verzekering bedraagt
momenteel € 2.250,--. Belangrijk voor u om rekening mee te
houden is dat dit bedrag niet voldoende is om de kosten van
een gemiddelde crematie te dekken. Een crematie verzorgd
door Uitvaartverzorging Midden Drenthe kost op dit moment
gemiddeld zo’n € 5.500,--. Leden van De Laatste Eer kunnen
bij ons ook een aanvullende verzekering afsluiten. In geval
van een crematie komt dit al snel neer op een extra verzekerd
bedrag van € 3.000,-- à € 4.000,--. In geval van een begrafenis
wordt dit bedrag aanzienlijk hoger. Uiteindelijk is dit
natuurlijk ook afhankelijk van welke wensen er zijn.
Denkt u bijvoorbeeld maar aan het meeverzekeren van
de kosten van het grafmonument. Voor de in het basis
lidmaatschap gratis meeverzekerde kinderen tot achttien jaar,
kunt u ook een dergelijk aanvullende verzekering afsluiten.
Indien u als lid de uitvaart door Uitvaartverzorging MiddenDrenthe laat verzorgen, ontvangt u een korting die op kan
lopen tot enkele honderden euro’s
Neem voor meer informatie contact op met de administratie
van De Laatste Eer Assen(0592-340631), of kijkt u op de
website van De Laatste Eer(www.dlea.nl).
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Waar u aan moet denken bij een sterfgeval
De uitvaartverzorgers van Uitvaartverzorging MiddenDrenthe en de medewerkers van De Laatste Eer merken
vaak dat mensen bij al het verdriet van een sterfgeval
belangrijke zaken vergeten of er te laat aan denken.
Daarom hebben we een aantal zaken waar u bij een
sterfgeval aan moet denken, op een rijtje gezet.
SCHAKEL EEN ARTS IN
De wettelijke regels zeggen dat een overlijden zo snel
mogelijk door een arts geconstateerd moet worden. In
het ziekenhuis maakt de dienstdoende arts automatisch
de verklaring van overlijden op. Bij een overlijden thuis
zal de huisarts deze officiële verklaring maken.
INFORMEER NAASTE FAMILIE EN VRIENDEN
We weten hoe belangrijk het is dat nabestaanden familie
en vrienden om zich heen om het verdriet te delen en
allerlei werk uit handen te nemen. Aarzel daarom niet
om degenen die u graag bij u in de buurt wilt hebben,
meteen te bellen.
KIJK OF ER EEN DONORCODICIL IS
Het is belangrijk om zo snel mogelijk een eventueel
donorcodicil op te zoeken en de huisarts of de arts in het
ziekenhuis hierover te informeren.
NEEM CONTACT OP MET UITVAARTVERZORGING
MIDDEN-DRENTHE
Neem bij het overlijden van iemand die lid is van De
Laatste Eer, altijd om te beginnen contact op met
Uitvaartverzorging Midden-Drenthe, (0592) 40 65 66.
Dit nummer is zeven dagen per week 24 uur per dag
bereikbaar.
CONTROLEER DE VERZEKERINGSPAPIEREN
Het is belangrijk om zo snel mogelijk te weten of de
overledene naast de basisverzekering en een eventuele
aanvullende verzekering bij De Laatste Eer mogelijk ook
elders een uitvaartzekering heeft lopen. De beschikbare
middelen kunnen van belang zijn bij het realiseren van
de gewenste uitvaart.

MAAK GOEDE AFSPRAKEN MET DE
UITVAARTVERZORGER
Met de uitvaartverzorger kunt u alle zaken rond de uitvaart
regelen. Hij of zij zal de nabestaanden een groot aantal zaken
uit handen nemen, denk aan het verzorgen van de overledene,
het maken van rouwkaarten en rouwadvertenties,
het regelen van het opbaren en het afscheid nemen van de
overledene en de organisatie van de uitvaartplechtigheid.
De uitvaartverzorger zal direct na het eerste gesprek de kosten
van de uitvaart voor u op een rijtje zetten in een offerte.

GEEF HET OVERLIJDEN DOOR AAN DE GEMEENTE
Als nabestaande moet u zo snel mogelijk met de verklaring
van overlijden van de huisarts of het ziekenhuis naar
de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar het
sterfgeval heeft plaatsgevonden. Net als de meeste andere
uitvaartverzorgers zal Uitvaartverzorging Midden-Drenthe
deze taak van u overnemen. U krijgt van de gemeente
een akte van overlijden. De gemeente zorgt ervoor dat de
Basisregistratie Personen wordt aangepast. Hiermee wordt het
overlijden automatisch doorgegeven aan de Belastingdienst,
het UWV en de Sociale Verzekeringsbank (AOW). Hetzelfde geldt
voor bijna alle pensioenfondsen en ziektekostenverzekeraars,
ook zij worden automatisch op de hoogte gebracht.

INFORMEER DE WERKGEVER
Uiteraard is het van belang een eventuele werkgever zo snel
mogelijk over het overlijden te informeren.

NEEM CONTACT OP MET DE NOTARIS OVER
TESTAMENT
Ga zo snel mogelijk na of de overledene een testament
of een codicil (een handgeschreven wilsbeschikking) heeft.
Testamenten worden landelijk geregistreerd bij het Centraal
Testamentenregister. U kunt hiervoor contact opnemen met
een notaris. Ook kunt u zelf in het register laten nagaan
of de overledene een testament gemaakt heeft.
Dat vraagt u schriftelijk aan waarna u het eventuele
testament bij de notaris kunt bekijken.

NEEM CONTACT OP MET DE NOTARIS VOOR EEN
VERKLARING VAN ERFRECHT
U moet ook naar de notaris voor een zogeheten verklaring
van erfrecht. Dit hoeft overigens niet per se vóór de uitvaart
te gebeuren. In de verklaring staat wie de erfgenamen van de
overledene zijn. De meeste banken vragen zo’n verklaring vóór
u over de bankrekening van de overledene kunt beschikken om
bijvoorbeeld de kosten van de uitvaart te betalen.

VEEL ZAKEN KUNNEN WACHTEN TOT NA DE
UITVAART

MAAK GOEDE AFSPRAKEN MET DE
UITVAARTVERZORGER

Een belangrijke tip is: Niet alles hoeft in de periode tussen
het overlijden en de uitvaart te worden geregeld!

Met de uitvaartverzorger kunt u alle zaken rond de
uitvaart regelen. Hij of zij zal de nabestaanden een groot
aantal zaken uit handen nemen, denk aan het verzorgen
van de overledene, het maken van rouwkaarten en
rouwadvertenties, het regelen van het opbaren en het
afscheid nemen van de overledene en de organisatie van
de uitvaartplechtigheid.De uitvaartverzorger zal direct na
het eerste gesprek de kosten van de uitvaart voor u op
een rijtje zetten in een offerte.

Bedenk dat veel ‘regel-dingen’ best kunnen wachten tot
na de uitvaart.

Statuten en huishoudelijk reglement De Laatste Eer
Als u de statuten en het huishoudelijk reglement van
De Laatste Eer wilt inkijken, kunt u ze vinden op de website
www.dlea.nl.
Wie niet over internet beschikt kan een exemplaar van beide
documenten schriftelijk bij het kantoor aanvragen.
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