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Van het bestuur
Als u dit leest is het jaar 2020 pas begonnen. Graag wil ik met u terugkijken naar hoe het afgelopen
jaar voor onze vereniging verlopen is. Na de roerige periode rond het jaar 2017 heeft het bestuur
ingezet op het terugbrengen van de rust binnen de vereniging en het stimuleren van de kwaliteit van
onze dienstverlening. Wij zijn blij dat de rust is weergekeerd en dat er sprake is van een goede sfeer
binnen de kring van het personeel van de NUV. Wij vinden het positief dat het personeel erg
gemotiveerd is om goed werk te leveren. Volgens ons met succes, want we krijgen steeds vaker
lovende reacties van zowel leden als niet-leden. Wij zien het ook aan het aantal keren dat de
dienstverlening van de NUV wordt gevraagd. We worden veel vaker dan in voorgaande jaren
betrokken bij uitvaarten. Dit geldt niet alleen voor onze leden maar ook voor niet-leden. We mogen
het jaar 2019 zonder meer als een succesvol jaar beschouwen. Het is nu nog te vroeg voor cijfers,
die u zoals gebruikelijk krijgt tijdens de ledenvergadering.
In de ledenvergadering van 2018 is het besluit genomen het terrein en het pand van de buren te
kopen. Nu onze vereniging weer goed draait, hebben we de al bestaande ideeën over de uitbreiding
van onze aula aangepast aan de huidige situatie en verder uitgewerkt. Inmiddels zijn er enkele
schetsen gemaakt. In deze nieuwsbrief vindt u een apart stukje met verdere informatie over die
plannen. We hopen dat we, met deze uitbreiding van ons gebouw, niet alleen enkele knelpunten
kunnen oplossen maar ook klaar zijn voor de nabije toekomst. Vanzelfsprekend komen de plannen
aan de orde op de ledenvergadering.
Ik wil u namens het bestuur een voorspoedig en gezond 2020 toewensen en ik hoop u op de
ledenvergadering te begroeten.

Jan Frankema (voorzitter).

Wijziging in de pakketten C2, C3 en C4
Op de algemene ledenvergadering in april 2019 is door het bestuur aangegeven dat door de
prijsstijgingen binnen de uitvaartbranche enkele diensten en producten duurder zijn dan waar deze
destijds voor zijn begroot in de pakketten van de vereniging. In principe moet er bij elke uitvaart
door de vereniging geld bijgelegd worden om te voldoen aan de geleverde diensten en producten uit
de pakketten, waar leden recht op hebben.
Wij hebben als bestuur gemeend hier een oplossing voor te zoeken en we hebben de pakketten
opnieuw bekeken of er een mogelijkheid was om alles weer dekkend te krijgen.

Onze conclusie was dan ook dat de beste oplossing is dat de vergoeding voor de koffietafel (€200,00)
uit de pakketten zal verdwijnen en dit bedrag verdeeld zal worden over de diensten en producten
die duurder zijn geworden. Voordeel hiervan is dat de vergoeding voor het overbrengen van de
overledene van plaats van overlijden naar ons uitvaartcentrum tot in de verre omtrek gedekt zal zijn.
Voorbeeld:
Aangezien door de veranderingen omtrent het Refaja ziekenhuis veel patiënten naar het Scheper
ziekenhuis in Emmen of naar het Ommelander ziekenhuis in Scheemda worden gebracht, zullen bij
overlijden géén extra kosten worden berekend v.w.b. het overbrengen naar Stadskanaal. Hieronder
vallen ook een aantal verzorgingstehuizen en hospices.
Na stemming onder de aanwezige leden op betreffende ledenvergadering is iedereen hiermee
akkoord gegaan.
(Deze regeling geldt niet voor het C1 pakket en het C7 lidmaatschap.)

Voortgang Verbouwing
Twee jaar geleden hebben wij als bestuur van de NUV, met instemming van de leden, het perceel
naast ons uitvaartcentrum aangekocht. Dit betreft een uitstekende locatie om ons uitvaartcentrum
uit te breiden én krijgen we door deze aankoop ook meer parkeergelegenheid.
De plannen voor de komende verbouwing van het uitvaartcentrum zijn in volle gang. De bedoeling is
dat er op het aangekochte terrein een uitbreiding komt naast het huidige pand en een aantal
parkeerplaatsen. Middels een doorgang zullen beide gebouwen met elkaar in verbinding staan. Het
huidige pand zal grotendeels als koffiekamer gaan fungeren mét een nieuwe familiekamer en het
nieuwe gedeelte als zaal voor plechtigheden. De 24-uurs kamers, verzorgingsruimte en drukkerij
blijven in het bestaande pand.
Op de algemene ledenvergadering op woensdag 15 april 2020 zullen de ontwerpen in 3-D getoond
worden, zo ook de tekeningen van de plannen. We hopen u dan ook te ontmoeten en deze
ontwikkelingen met u te mogen delen.

