Nieuwsbrief februari 2021 van de Uitvaartvereniging “Eert De Doden”
Wat je moet weten als je lid bent van Begrafenisvereniging “Eert De Doden”:
•
•
•

Ouders: geef de geboorte van je kind door aan de penningmeester! Kinderen tot 18 jaar zijn
gratis lid, mits ze zijn aangemeld bij de vereniging.
Geef adreswijziging en wijziging e-mailadres door!
Wijzigingen bankrekening graag doorgeven in verband met automatische afschrijving.

Dit kan via:
• e-mail: eertdedoden@uitvaartverenigingenopsterland.nl
• website: www.uitvaartverenigingenopsterland.nl zie ook voor verdere informatie.
• telefonisch: 0516-481880 (mevrouw G. v.d. Wier, penningmeester).
Mocht u met een sterfgeval te maken hebben, dan kunt u het beste contact opnemen met onze
uitvaartverzorger Van der Zwaag, Oranjewoud, tel. 0513-622339. Hij zal de uitvaart samen met u
regelen. Graag het overlijden ook doorgeven aan de penningmeester van de vereniging in verband
met de financiële afwikkeling.
Belangrijke bericht:
In deze vreemde corona-tijd lopen sommige activiteiten anders dan we gewend zijn.
De Algemene Ledenvergadering (normaal in maart) wordt uitgesteld naar een latere datum dit
jaar.
Op de laatst gehouden ledenvergadering in oktober 2020 zijn de vernieuwde statuten door de
vergadering aangenomen. Deze zijn te raadplegen op de website van de vereniging.
Helaas is de lichtjesavond dit jaar ook niet doorgegaan. Hopelijk kunnen we in oktober dit jaar
weer een lichtjesavond organiseren.
De contributie van €17,50 per persoon zal rond 25 februari 2021 automatisch worden
afgeschreven. Heeft u geen automatische incasso dan krijgt u een nota toegestuurd.
De 18-jarigen: In verband met de aangescherpte maatregelingen van de coronaregels, kunnen wij
je niet persoonlijk benaderen om te vragen of je zelfstandig lid wilt worden. Je ontvangt een
leden/machtigingsformulier. Deze graag invullen en ondertekend terug sturen naar de
penningmeester.

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Leden

: J. Miedema
: G. v.d. Wier-v.d. Meulen
: T. v.d. Mei-Bouma
: M. Jakobs
: H. v.d. Bij

: tel. 0516-481305
: tel. 0516-481880
: tel. 0516-481284
: tel. 0516-481444
: tel. 0516-481890

