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Geachte leden en niet-leden,  
Net als vele andere zuster verenigingen van de Friese Federatie van Uitvaartverenigingen heeft óók 
onze vereniging te kampen met weinig aanwas van nieuwe leden. Vreemd ? In zekere zin wel want 
verenigingen zoals de onze staan midden in “de mienskip”. Ze zijn betrokken en dichtbij. Opgericht om 
de medemens met respect te begeleiden op zijn / haar laatste reis en ook nu nog altijd zonder 
winstoogmerk.  
Het werken zonder winstoogmerk is een belangrijk gegeven wetende dat de uitvaartkosten steeds 
hoger worden en dat deze kosten vaak worden onderschat.  
De geringe aanwas en het kunnen laten zien welke mogelijkheden er zijn om zich te kunnen wapenen 
tegen deze kosten heeft ons  ertoe gebracht, net als de verenigingen die ons voor gingen, een 
overeenkomst aan te gaan met Uitvaartverzekering Twenthe. 
 
Wie of wat is de Twenthe, 
Twenthe uitvaartverzekeringen is een natura sommen uitvaartverzekeraar. Diverse Friese 
uitvaartverenigingen, ook in onze omgeving, hebben een samenwerkingsverband met de Twenthe. 
Twenthe is op de hoogte van de tarieven van de verenigingen en kan op die manier voor leden en 
niet-leden een passend aanbod doen qua gewenst verzekerd bedrag. Maatwerk dus.  
Bij leden van een uitvaartvereniging, en verzorging van de uitvaart door die vereniging, wordt de 
verzekerde som uitgekeerd aan de vereniging die deze uitkering vervolgens verrekend met de 
uitvaartnota van de vereniging. Is de verzekerde geen lid van een vereniging dan keert de Twenthe de 
verzekerde som uit aan de uitvaartverzorger die de uitvaart heeft verzorgd ( directe  verrekening met 
de uitvaartnota) of aan de familie als deze zelf de uitvaartnota al hebben betaald. 
Twenthe zal voor onze vereniging het lidmaatschap gaan promoten binnen het werkgebied van onze 
vereniging en informatie gaan verstrekken over de plaatselijke uitvaartkosten.   
  
Bezoek /  Nieuwe lidmaatschappen  
De medewerkers van Twenthe, voorzien van een speciaal legitimatiebewijs, hebben wij verzocht u 
persoonlijk te informeren over ons lidmaatschap. Voor niet-leden bestaat de mogelijkheid zich aan te 
melden als lid. De Friese federatie van uitvaartverenigingen, waarbij de onze ook is aangesloten, heeft 
hiervoor een rekenmodule laten ontwikkelen zodat het, ook op latere leeftijd, mogelijk is in te stappen 
om hiermee gebruik te kunnen maken van de voordelen van het lidmaatschap van de vereniging. Het 
lidmaatschap van de vereniging vergoedt niet alle kosten, maar met z’n allen kunnen wij er wel voor 
zorgen dat de kosten zoveel mogelijk betaalbaar blijven. 
Twenthe kan u informeren over deze kosten. Zij maken hiervoor op eigen initiatief een bezoekafspraak 
met u. Onze vereniging kan daarin niet bemiddelen of adviseren, maar vindt het wel belangrijk dat u op 
de hoogte bent van het bestaan van onze vereniging, de rechten van het lidmaatschap en de huidige 
uitvaartkosten. Voorzorg voorkomt zorg!  
De leden zal worden gevraagd mee te werken aan het invullen van een gegevensformulier en een 
incassomachtiging ten behoeve van onze ledenadministratie. Het bestuur vraagt hiervoor uw 
medewerking.   
  
Vragen of opmerkingen?  
Komt deze brief ongelegen, wilt u al eerder bezoek ontvangen of heeft u nog vragen of opmerkingen, 
neem dan contact met ons op via de e-mail (uitvaartver.marssum@live.nl) 
  
Voor het melden van sterfgevallen kunt u contact opnemen met Faber Uitvaartzorg te Wommels, 
telefoon 0515-331726 of van der Galiën uitvaartverzorgers Leeuwarden, telefoon 058-2667772. 
 
Met vriendelijke groet,   
HET BESTUUR    
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