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 NIEUWSBRIEF 
Neutrale Uitvaartverenging Stadskanaal    nummer 2,  augustus 2018 
 
Op dinsdag 19 juni hadden we onze iets verlate ledenvergadering. Doordat we als nieuw bestuur eerst alles even op 

de rit moesten zien te krijgen en alle stukken duidelijk moesten zijn waren we dit jaar iets later dan normaal met de 

ledenvergadering. 

Maar met een opkomst van ongeveer 40 personen konden we spreken van een goeie opkomst. De secretaris had een 

jaarverslag gemaakt, deze komt als bijlage bij de Nieuwsbrief. En de penningmeester had een presentatie gemaakt 

van de jaarrekening van 2017. Doordat het een duidelijke presentatie was waren er ook weinig vragen uit de zaal. 

En ook met de begroting over 2019 kon iedereen akkoord gaan. Er was ruim de tijd om de vragen die verschillende 

leden hadden, en dat kon over van alles gaan, te beantwoorden. Na de vergadering was er voor iedereen nog een 

hapje en een drankje. Kortom het was een geslaagde ledenvergadering. 

Bent u niet bij de ledenvergadering aanwezig geweest en wilt u toch graag weten wat er is besproken, de notulen 

komen op onze website. 

 

 

AVG 

Het zal u niet ontgaan zijn: per 25 mei jl. is in Nederland een nieuwe privacywet in werking gegaan, waarin wordt 

geregeld hoe instanties om moeten gaan met uw persoonsgegevens. Dit is de AVG. Ook de NUV gebruikt 

natuurlijk enkele gegevens van u als leden. Ook wij hebben daarom te maken met deze nieuwe wet. Uiteraard zijn 

we altijd al voorzichtig omgegaan met uw gegevens, ook zonder deze nieuwe wet. Wel hebben we voor alle 

duidelijkheid een privacy statement opgesteld, die u terug kunt vinden op de website van de NUV. Indien u nog 

vragen heeft over het statement, kunt u altijd even contact opnemen. 

 

 

Urnen en sieraden 

Om u nóg meer van dienst te kunnen zijn, naast het aanbieden van een vertrouwde en goede steenhouwer voor 

gedenkmonumenten en grafstenen, hebben wij nu ook sinds deze week de mogelijkheid tot het aanbieden van een 

prachtige assortiment urnen (groot en klein, keramiek, messing, glas, glasfiber, bio, hout, enz.) as-sieraden met of 

zonder vingerafdruk, sieraden met alleen een vingerafdruk (zilver, geelgoud, witgoud), kaarsenstandaards met as en 

natuurlijk knuffelstenen (handgevormde stenen met as).  

 

Dus u hoeft geen moeilijke onbetrouwbare websites meer bezoeken of bij een crematorium een urn of sieraad 

kopen, maar in alle rust kunnen wij u hierin begeleiden en informeren. We hebben een zeer betrouwbare leverancier 

die zeer goede kwaliteit en service verleent voor een eerlijke prijs! En ja, dit past precies binnen onze uitvaartzorg; 

eerlijk en transparant, zonder winstoogmerk, betaalbaar en zeer betrokken. Benieuwd?? Kom gerust langs voor een 

gesprek en uiteraard een heerlijk kopje koffie of thee. We zijn er voor u, lid of geen lid! 
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Uitvaartcentrum 

We zijn druk bezig geweest om ons uitvaartcentrum nóg sfeervoller te maken. De hele aula/koffieruimte is 

omgebouwd tot een "warme" aangename en uiteraard een gezellige ruimte waar op een waardevolle wijze afscheid 

kan worden genomen. Het is nog niet helemaal klaar, we zijn nog met enkele dingen bezig. 

Middels een bijgevoegde foto lichten we alvast een klein tipje van de sluier op v.w.b. de ontwikkelingen.  

 

 

 
 

 

Geluidsinstallatie 

Naast alle uiterlijke veranderingen in ons uitvaartcentrum is onlangs ook een nieuwe muziekinstallatie geplaatst, 

waardoor de muziek én toespraken met een uitzonderlijke goede kwaliteit beluisterd kunnen worden. Daarnaast kan 

er ook een goede kwaliteit opname gemaakt worden die op cd of usb-stick aangeleverd kan worden aan de 

nabestaanden. 

 

Muziek voor een uitvaart kan nu ook worden aangeleverd door gebruik te maken van Wetransfer, USB-stick, cd, of 

via Bluetooth. 

 

Ook kunnen er afbeeldingen weergegeven worden middels een scherm die  voorin het uitvaartcentrum is geplaatst. 

Deze moeten dan wel digitaal worden aangeleverd. 

 

Dit kan in overleg met de uitvaartverzorger. 

 

Zo gauw er weer iets klaar is maken we dit bekend op onze fb pagina. 

 

Nieuwsgierig geworden?? Kom gerust eens langs, de koffie staat altijd klaar! 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van de Neutrale Uitvaartverenging Stadskanaal 
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