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  Uitvaartvereniging “St. Barbara” 
                             --------------------------------------------------------- 

 
Vergoeding bij overlijden nieuwe leden 
 
De vereniging is de laatste tijd geconfronteerd geweest met vragen en/of opmerkingen over de 
inkoopregeling bij nieuwe leden en het lid worden van de vereniging kort voor het moment 
van overlijden.  
 
In de statuten van de vereniging is hier wel iets over geregeld. In die zin dat bij ieder nieuw 
lid het bestuur beslist of de aanmelding geaccepteerd wordt. Het bestuur heeft dus de 
mogelijkheid een aanmelding met opgave van redenen te weigeren. 
 
Het bestuur ziet wel dat voor nieuwe leden de inkoopkosten hoog kunnen zijn. Daarnaast acht 
het bestuur het niet wenselijk allerhande toetsingscriteria te hanteren bij het toelaten van  
nieuwe leden. 
 
Het bestuur komt hierdoor met onderstaand voorstel. 
In dit voorstel worden twee onderwerpen gecombineerd. Ten eerste de kosten van het inkopen 
als nieuw lid op latere leeftijd. De inkoopregeling is beschreven bij het onderwerp 
lidmaatschap. 
Als tweede de waarde van alle diensten en kortingen zoals die aan de leden wordt verleend. 
De totale ledenkorting is (mede) afhankelijk van de daadwerkelijk afgenomen leveringen en 
diensten van de vereniging.  
 
Het bestuur heeft bepaald dat de gemiddelde korting op het dienstenpakket (zie bij 
dienstenpakket) kan worden vastgesteld op een bedrag van € 1.500,--. 
 
Voor alle nieuwe leden vanaf 18 jaar (niet zijnde jeugdleden) wordt de gemiddelde korting 
van € 1.500,-- opgebouwd in 5 jaar. Hierbij wordt eerst rekening gehouden met de (eventueel) 
betaalde inkoopsom wegens de inkoopregeling. Als de betaalde inkoopsom van de 
inkoopregeling groter is dan de te verlenen korting wordt het hogere bedrag verrekend met de 
op te maken factuur. 
 
 Kortingspercentage  Bedrag van de korting 
Bij overlijden in het 1e jaar 0% € 0,-- 
Bij overlijden in het 2e jaar 20% € 300,-- 
Bij overlijden in het 3e jaar 40% € 600,-- 
Bij overlijden in het 4e jaar 60% € 900,-- 
Bij overlijden in het 5e jaar 80% € 1.200,-- 
Bij overlijden na het 5e jaar 100% € 1.500,-- 
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Bij deze regeling is het volgende nog van belang: 

1. Het jaar van lid worden van de vereniging geldt als het 1e jaar. Dit betreft dus een 
deel van het jaar. 

 
2. Voor de verzorging van de uitvaart wordt een factuur opgemaakt alsof er sprake is van 

een niet lid. Vervolgens wordt de van toepassing zijnde korting vermeld en verrekend. 
 
In onderstaande tabel zijn enkele rekenvoorbeelden gegeven. 
Een voorbeeld waarbij een inkoopsom van € 273,-- is betaald en een voorbeeld waarbij een 
inkoopsom van € 845,-- is betaald 
 
 Te verlenen korting bij een 

inkoopsom van € 273,-- 
 Te verlenen korting bij een 

inkoopsom van € 845,-- 
Bij overlijden in het 1e jaar € 273,--  € 845,-- 
Bij overlijden in het 2e jaar € 300,--  € 845,-- 
Bij overlijden in het 3e jaar € 600,--  € 845,-- 
Bij overlijden in het 4e jaar € 900,--  € 900,-- 
Bij overlijden in het 5e jaar € 1.200,--  € 1.200,-- 
Bij overlijden na het 5e jaar € 1.500,--  € 1.500,-- 
 
Het bestuur is van mening dat deze regeling voor nieuwe leden drempelverlagend kan werken 
bij toepassing van de inkoopregeling. Daarnaast is het voor nieuwe leden duidelijk op welke 
wijze de gemiddeld te verlenen korting van het pakket in een periode van vijf jaar wordt 
opgebouwd en behoeft het bestuur bij aanmelding geen toetsingscriteria te hanteren bij het 
toelaten van nieuwe leden. 
 
Deze regeling ontneemt het bestuur niet de mogelijkheid om in uitzonderingssituaties nieuw 
aangemelde leden met opgaaf van redenen te weigeren als lid. Een en ander conform de 
statuten. 
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