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Het jaar 2020 zal niet snel vergeten worden. Wie had ooit gedacht dat een epidemie de wereld zo op
zijn kop zou zetten. Overal worden de gevolgen gevoeld. Mensen worden ziek en een deel ervan
komt te overlijden. De contacten tussen de mensen worden beperkt en dat treft iedereen. Veel
bedrijven hebben het moeilijk en maken zich zorgen over het voortbestaan. Veel banen dreigen te
verdwijnen. Alle sectoren en alle mensen voelen de invloed van de maatregelen die genomen
worden om de epidemie te bestrijden.
Misschien vraagt u zich af hoe het gaat met de NUV in deze bijzondere tijd? Ondanks alles gaan de
werkzaamheden door. Daarbij heeft onze vereniging natuurlijk te maken met de beperkende
factoren die gelden voor de uitvaartsector. Dit houdt in een maximaal aantal bezoekers bij
uitvaarten, afstandsregels, mondkapjes, hygiëne en desinfectie maatregelen. Ons personeel
probeert de werkzaamheden zo te organiseren dat besmetting zoveel mogelijk wordt voorkomen.
Dat valt allemaal niet mee maar het personeel slaat zich er goed doorheen. Het bestuur heeft hier
veel waardering voor.
Het bestuur heeft enkele vergaderingen moeten uitstellen. Een groot deel van de
bestuursvergaderingen kon, rekening houdend met de RIVM-maatregelen, wel doorgaan. Helaas
hebben we in 2020 geen mogelijkheid gezien om de Algemene Ledenvergadering te houden. De
beperkingen lieten het niet toe om met een groot aantal mensen bij elkaar te komen voor een
vergadering. We hebben ook nagedacht over het organiseren van een video vergadering. Echter een
video vergadering betekent dat een belangrijk deel van onze leden naar alle waarschijnlijkheid niet
deel kan nemen aan de vergadering. Dit vinden we niet verantwoord gelet op de besluitvorming die
plaats moet vinden. Naast de jaarlijkse financiële stukken komt er ook nog de besluitvorming over
de bouwplannen bij.
Wij zijn nu van plan om de Ledenvergadering te laten plaatsvinden op 20 april 2021. Dit wordt dan
een combinatie van de ledenvergaderingen van 2020 en van 2021. Naast de vaste agendapunten
komt, zoals hierboven aangegeven, het vaststellen van een budget voor de bouw aan de orde.
Verderop in deze nieuwsbrief staat een beschrijving van de bouwplannen. Wij hopen en vertrouwen
erop dat deze vergadering wel door kan gaan en hopen u daar te ontmoeten.
Wij hopen dat het jaar 2021 een coronavrij jaar mag worden en wensen u voorspoed en gezondheid
toe.
Namens het bestuur,
Jan Frankema

Ledenvergadering
Er is een nieuwe datum bekend voor de ledenvergadering.
Op dinsdag 20 april 2021 zal de ledenvergadering plaats vinden in uitvaartcentrum “Maarsstee”
om 19.30 uur. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.
De uitnodiging en de agenda zullen 2 weken voor de ledenvergadering in de Kanaalstreek,
website en facebookpagina komen te staan. Dit alles is onder voorbehoud, vanwege de corona
maatregelen.
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Even voorstellen
Mijn naam is August van Zon, 34 jaar, getrouwd met Anke en wij hebben 3 dochters.
Mijn functie bij de NUV is administrateur, beheerder van het uitvaartcentrum en uitvaartverzorger.
Sinds 2008 ben ik werkzaam in de uitvaart. Eerst als medewerker laatste verzorging en chauffeur,
maar daarna al snel al uitvaartverzorger. Op 1 januari 2016 ben ik in dienst gekomen van de NUV als
administrateur. Doordat er in 2017 is besloten om de uitvaarten als vereniging weer zelf te gaan
verzorgen, kwam de functie als uitvaartverzorger er ook weer bij. Mijn vrouw is hierbij mijn steun en
toeverlaat. Mede doordat zij meewerkt in het bedrijf en thuis alles regelt kan ik mij volledig op mijn
functies richten. Maar ook zonder mijn collega’s zou de NUV niet kunnen draaien. Samen met hun en
het bestuur zie ik de toekomst van de vereniging rooskleurig in. We hopen z.s.m. te kunnen
verbouwen, zodat wij nog meer families kunnen bijstaan in moeilijke tijden.
Voortgang verbouwing
De laatste tijd zien we een grote toename in diensten die in de aula gehouden worden, in plaats van
in een crematorium. Diensten in onze aula worden als warm en troostend ervaren. We merken
daardoor ook, dat de indeling en grootte van de huidige aula daarom aan de kleine kant is.
Klaarzetten van een koffietafel moet in bijvoorbeeld dezelfde ruimte als de dienst, en dat is erg lastig
tijdens de dienst.
Met de aankoop van het naast de aula gelegen Lefier pand is ruimte gekomen om uit te breiden. We
hebben momenteel plannen om naast de huidige aula een nieuwe aula aan te bouwen. De huidige
aula zal dan worden omgevormd tot een mooie koffiekamer. Hierdoor zullen we in staat zijn om
diensten tot ongeveer 100 personen in eigen huis te houden, met minder tijdsdruk dan er in een
crematorium, of andere aula kan zijn.
In de eerstkomende ledenvergadering die we kunnen organiseren zullen we de plannen uit de
doeken doen en de leden vragen om de gelden voor deze verbouwing beschikbaar te stellen.
Behalve voor onze eigen leden kan de aula ook gebruikt worden door andere uitvaartondernemers.
We verwachten hiermee een mooi alternatief te hebben om uitvaarten te verzorgen, binnen onze
regio.

