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NIEUWSBRIEF                 nummer 8, juli 2021 

 

Het is alweer halverwege het jaar 2021. Nog steeds speelt Corona een rol in het dagelijks leven van 
ons allemaal. Gelukkig zijn we op de goede weg en zijn de meeste mensen inmiddels gevaccineerd.  
 
Ondertussen heeft alles bij de NUV gewoon doorgedraaid. Zo ook het bestuur. De vergaderingen 
werden meestal online gehouden. De ledenvergadering is in april wederom niet doorgegaan, maar 
afgelopen 22 juni was het dan eindelijk weer zover dat er een ledenvergadering gehouden kon 
worden in het uitvaartcentrum. Deze vergadering ging over het jaar 2019 en 2020. Hierin zijn de 
jaarcijfers gepresenteerd. Deze cijfers waren beide jaren positief. De ledenvergadering stond vooral 
in het teken van de nieuw/verbouw van het uitvaartcentrum. Het bestuur heeft aan de leden 
gevraagd of zij akkoord gaan met een lening/ hypotheek van € 500.000 en € 300.000 uit eigen 
middelen. Dit totaalbedrag van € 800.000 zullen de kosten gaan worden van de nieuw/ verbouw. 
Dit bedrag komt overeen met de offertes die wij hebben ontvangen. 
Er zal een nieuwe aula komen en er worden twee nieuwe 24 uurs kamers bijgebouwd. Dan komt het 
totaal op vijf ruime 24 uurskamers. Ook zal er intern een verbouwing plaatsvinden. Hierbij wordt de 
keuken onder handen genomen. 
De leden zijn akkoord gedaan met het voorstel van het bestuur en dat houdt in, dat er nu officieel 
verder gegaan kan worden met het uitwerken van de plannen. Wij zijn als NUV dan ook zeer trots 
dat wij mogen uitbreiden. Wilt u al vast een impressie van het nieuwe gebouw? Op onze website 
www.nuv-stadskanaal.nl en onze facebookpagina staat het 3D filmpje. 
Hieronder een overzichtsfoto. 
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Personeel 
 
Wij hebben afgelopen week afscheid genomen van Willy Ketelaar-Eleveld. Veel van u zullen haar wel 
kennen, want Willy werkte 20 jaar lang met passie in de laatste verzorging en was aulabeheerster.  
Zij gaat nu lekker genieten met haar man van de kinderen en kleinkinderen en wij wensen Willy dan 
ook het aller beste toe. 
 
Ook hebben wij ons team weer mogen versterken met drie nieuwe personeelsleden en heeft één 
bestaand personeelslid een nieuwe functie binnen de NUV gekregen. 
"Mevr. Tineke Roelfsema en dhr. Bjarne Drent zijn aan ons verzorgingsteam toegevoegd, waarbij 
Bjarne ook inzetbaar is als drager. Ook dhr. Johan Greven is aan ons dragersteam toegevoegd.  
Mevr. Meta Klap-van der Heide (nu al werkzaam in de laatste verzorging) is nog bezig met de 
opleiding tot uitvaartverzorgster, maar verzorgt nu al af en toe zelfstandig uitvaarten. 
 

Bestuur 

Tijdens de laatste ledenvergadering hebben wij afscheid genomen van onze voorzitter dhr. Jan 
Frankema. Zijn termijn als bestuurslid zat erop en wilde niet herkozen worden.                                   
Wij bedanken dhr. Frankema voor zijn inzet en nauwe betrokkenheid. Ook hem wensen wij veel 
goeds toe voor de toekomst. 

Als nieuw bestuurslid is tijdens de ledenvergadering dhr. Arnout Slagter benoemd. Hij liep al ruim 
een jaar mee in het bestuur. Vanwege het feit dat er niet eerder een ledenvergadering gehouden 
kon worden, kon hij niet eerder benoemd worden. 

Wij zijn als NUV nog op zoek naar een nieuw bestuurslid. Kent u iemand of bent u zelf geïnteresseerd 
dan mag u zich opgeven/ melden bij onze administrateur dhr. A.J. van Zon. 

 

Melden van een overlijden!! 

Het komt nog regelmatig voor dat nabestaanden bij overlijden niet weten wie ze moeten bellen.      
Dit komt meestal doordat er onderling niet over gesproken wordt. Veel mensen vinden het een 
moeilijk onderwerp en willen er niet over hebben. Maar komt een geliefde dan te overlijden, raken 
mensen toch vaak in paniek en bellen dan niet hun uitvaartvereniging maar gelijk een 
uitvaartondernemer. Om vervelende situaties te voorkomen en meestal ook onnodig veel geld te 
betalen is het verstandig om met partner, kinderen, familie of vrienden te spreken over uw uitvaart 
of waar u verzekerd bent.  

Bel bij overlijden altijd eerst uw uitvaartvereniging en zij gaan met u overleggen wat de 
vervolgstappen zullen zijn. Meestal werkt een uitvaartvereniging samen met een 
uitvaartondernemer waar prijsafspraken mee zijn gemaakt.  

Wij van de Neutrale Uitvaartvereniging Stadskanaal werken niet samen met een 
uitvaartondernemer, maar hebben eigen uitvaartverzorgers in dienst.                                                 
Voor vragen kunt u altijd bellen met 0599-612437 
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