Vergoeding ledenkorting en wijziging uitvaartnota’s per 1-1-2023
Wat wijzigt er?
Tijdens de Algemene Ledenvergadering (hierna ALV) op 20 april 2022 is het voorstel goedgekeurd om
met ingang van 1 januari 2023 een vergoeding voor onze leden in de vorm van een vaste
‘ledenkorting’ te verstrekken. Tegelijk zullen de uitvaartnota’s voor nabestaanden een andere opzet
gaan krijgen.
Wat is de ledenkorting?
De ledenkorting is de vergoeding bij overlijden waar u ingevolge het lidmaatschap van de vereniging
recht op heeft en dat op de uitvaartnota verrekend wordt met de door de vereniging gemaakte kosten
van de uitvaart.
Waarom deze wijziging?
Net als in het bedrijfsleven is de uitvaartbranche volop in ontwikkeling. De consument wordt steeds
kritischer en stelt meer eisen. Ook ‘uitvaartland’ verandert waardoor consumenten meer
keuzemogelijkheden bij een uitvaart aangeboden worden. Omdat wij als vereniging zoveel mogelijk
tegemoet willen komen aan de wensen van overledenen en nabestaanden heeft dit ook gevolgen voor
onze dienstverlening gehad. Steeds vaker wordt er ‘maatwerk’ bij de organisatie van een uitvaart
gevraagd, meestal vergezeld van een extra prijskaartje voor de vereniging.
Vanuit de gedachte dat alle leden in beginsel dezelfde rechten hebben én vanwege het beheersbaar
houden van verenigingsfinanciën gaan wij per 1 januari 2023 over naar een vergoeding in de vorm
van een vaste ledenkorting.
Deze vergoedingssystematiek is overigens gebruikelijk bij de meeste uitvaartverenigingen in het land.
Hoe hoog is de ledenkorting?
De hoogte van de ledenkorting wordt jaarlijks door de ALV vastgesteld en is gelijk aan de waarde die
het huidige dienstverleningspakket vertegenwoordigt.
Voor 2023 bedraagt de vaste (maximale) ledenkorting € 2.250.
De ledenkorting zal in de meeste gevallen niet voldoende zijn om alle kosten van de uitvaart te
betalen. Als u zelf geen spaarpotje heeft kunt u zich hiervoor bijverzekeren. In dat geval kunt u elders
een kapitaalverzekering afsluiten die een geldbedrag uitkeert bij overlijden.
Hoe ziet de nieuwe uitvaartnota er uit?
De uitvaartnota die nabestaanden ontvangen zal een gespecificeerd inzicht geven in de totale kosten
die de vereniging voor die uitvaart, op basis van de wensen van de nabestaanden, heeft gemaakt.
Het bedrag van de ledenkorting wordt op deze kosten in mindering gebracht.
Gevolgen voor de dienstverlening?
De wijzigingen hebben géén gevolgen voor de dienstverlening door de vereniging.
Uitgangspunt blijft dat een uitvaart naar de wens van de overledene en/of de nabestaanden wordt
uitgevoerd. Met uw lidmaatschap profiteert u blijvend van lage kosten die wij voor onze diensten en
leveringen in rekening brengen. De vereniging kent immers géén winstoogmerk!

