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Doluptatus nobitate sequi as estiorit 

occabor sitat as consequ aspiet autatusapis 

provide sequam hitatectis audi ab illuptas 

magnienimus.

Fugiatiosti audamus dolorrum essi dolupti 

isincimusant officaborae verum ipiduntiore 

verum dolorepra earchil invelig enimus 

voluptis si dendit laborat intume consequae 

sae el ipsae conet aboriorectum aliqui to ex 

esequia doloriorerum resserfera doluptatum 

nihit laut es dolore omni dolessequi quibus.

Ucid eaquati dolor rerovit quis aut faccaecti 

adipsa vellab inctotat.

Tem quam fuga. Beatat eiunt volupta tiumet 

andae liquid ut officta quidernatum volectae 

litae maximusda voluptae nulpa quis a 

nobitem sitati od magnimo loreptas utes et 

denti digendit et qui natis accus venia earum 

numquam voluptate quost estibus min pore 

nimi, sed estibus daeperi assequaturem 

senihic ipsame eos ut exeri aborisi musani 

rem ab inciliquos doluptat voloru.

Kopregel van de eigen tekst
Anihicipsunt exerum aliquam nonsequae vendam, 
qui nobit, eriam quo vendant incture peritate sundae 
de coris evendias utem voluptati aciis sequi omnimil 
inctate am id eaquate quas il moluptae peribusae 
ipsantia velibus ium, sim hil exerit, qui antus, con 
nostium quod quodit officiis sed estis dolut qui aut

Een lokale uitvaartvereniging is veelal 
de grootste vereniging in dorp

Doluptatus nobitate sequi as estiorit occabor sitat as consequ 

aspiet autatusapis provide sequam hitatectis audi ab illuptas 

magnienimus.

Fugiatiosti audamus dolorrum essi dolupti isincimusant 

officaborae verum ipiduntiore verum dolorepra earchil invelig 

enimus voluptis si dendit laborat intume consequae sae el 

ipsae conet aboriorectum aliqui to ex esequia doloriorerum 

resserfera doluptatum nihit laut es dolore omni dolessequi 

quibus.Ucid eaquati dolor rerovit quis aut faccaecti adipsa 

vellab inctotat.

Tem quam fuga. Beatat eiunt volupta tiumet andae liquid 

ut officta quidernatum volectae litae maximusda voluptae 

nulpa quis a nobitem sitati od magnimo loreptas utes et denti 

digendit et qui natis accus venia earum numquam.V
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Onderstaande elementen vormen de basis van de gedragscode, waaruit 

blijkt dat een vereniging gezond en stabiel is.

• Goed functionerend en integer bestuur.

•  Goed getraind personeel en/of vrijwilligers die de nabestaanden 

begrijpen.

•  Voldoende financiële middelen om bestaan te waarborgen.

Nardus heeft, als steuntje in de rug, voor diverse samenwerkende 

uitvaartverenigingen deze gedragscode al ingevoerd. 

Wilt u lid worden een uitvaartvereniging of bent u al lid, vraag het bestuur 

naar deze Nardus gedragscode. Dan weet u zeker dat het goed zit.

De Nardus gedragscode
Nardus leden leveren al vele jaren sterk 
gepersonaliseerde uitvaartverzorging van een 
hoog kwaliteitsniveau. Het waarborgen van de 
dienstverlening op dit kwaliteitsniveau heeft 
geresulteerd in de Nardus Gedragscode Uitvaartzorg.   

Vertrouwen is een groot goed in onze branche

De leden/verzekerden betalen jarenlang contributie of 

premie en vertrouwen erop dat wij daar integer mee 

omgaan. Een goed verzorgde uitvaart voor de overledene 

is voor de nabestaanden alles wat telt. Dat maakt onze 

branche kwetsbaar. Wij willen niet alleen nu onze afspraken 

nakomen, maar ook over 1OO jaar, voor de baby’s van 

vandaag, die net lid zijn geworden.

Hiermee begint het gedenkboek van de vereniging ‘Draagt Elkanders 

Lasten’ te Urk en beschrijft de omstandigheden en noodzaak tot 

het oprichten van fondsen, die ten grondslag liggen aan de huidige 

uitvaartverenigingen zonder winstoogmerk. 

De uitvaartverenigingen die nu verenigd zijn in Nardus 

samenwerkende uitvaartorganisaties, hebben recent het  

predicaat 'immaterieel erfgoed' ontvangen.

Deze verenigingen waren destijds de plaatselijke sociale verzekeraars 

en zijn het perfecte voorbeeld van een, door onze regering zo 

gewenste, participatiemaatschappij. Deze verenigingen voorzien 

in een belangrijke maatschappelijke schakel waarin de leden voor 

en door elkaar voorzien in het verzorgen van een uitvaart, die de 

plaatselijke tradities koestert, beschermt en handhaaft.

Nardus zal haar uiterste best doen om deze verenigingen te 

beschermen, bij te staan in diverse vraagstukken, te verbeteren waar 

nodig, maar bovenal om de oude traditie van het “Noaberschap in de 

lokale uitvaart”, ook voor ons nageslacht, in stand te houden.

Leen van Loosen

Voorzitter Nardus 

   

Nu regelen voor later…
De kosten van een uitvaart kunnen behoorlijk 
oplopen. Om deze kosten te dekken kunt u zelf 
sparen, een verzekering afsluiten en bijvoorbeeld lid 
worden van een lokale uitvaartvereniging. Wanneer 
u voor dit laatste kiest, dan weet u dat u niet te veel 
betaalt voor uw uitvaart. 

Zij werken zonder winstoogmerk en veelal met een aantal 

vrijwilligers, waardoor de kosten lager liggen dan bij commerciële 

partijen. 

Voor u en uw nabestaanden is het belangrijk te weten wat het 

lidmaatschap, bij uw lokale uitvaartvereniging, precies voor u 

betekent. Er zijn grote verschillen in de pakketten die verenigingen 

aanbieden. Van basispakket tot zeer uitgebreid. Er zijn ook 

verenigingen die geen keuzemogelijkheden hebben. Laat u goed 

informeren. U wilt uw nabestaanden toch niet achterlaten met 

onverwachte extra kosten?

Uw lokale uitvaartvereniging 
werkt zonder winstoogmerk

Noaberschap

Nardus ondersteunt bij verbeteren van:

•  Dienstverlening van de uitvaartzorg (kerntaak van de 

aangesloten leden)

• Interne gang van zaken binnen een vereniging

• Persoonlijke kwaliteiten van bestuurders

Nardus heeft een commissie aangesteld, die toezicht houdt op 

de voortgang en criteria waaraan een bij Nardus aangesloten lid 

moet voldoen. Indien voldaan wordt aan de gestelde eisen, zal de 

Nardus-gedragscode aan de vereniging worden toegekend. Met 

deze gedragscode kan de uitvaartvereniging zichtbaar aantonen 

dat zij, als uitvaartvereniging, ook daadwerkelijk voldoen aan de 

gestelde criteria, die Nardus aan haar leden stelt. 

De landelijke koepel Nardus zet zich tomeloos in voor haar 

leden. Nardus zorgt voor het instellen van een aantal belangrijke 

beoordelingscriteria en zal daarnaast doorlopend toezien op 

naleving hiervan. Dit kritisch ‘meekijken’ geeft de bestuurders van 

de aangesloten verenigingen een goed gevoel. Een bevestiging 

van het gevoerde beleid, dat mede door de Nardus gedragscode 

als gezamenlijk belang gezien wordt. Een kwestie van vertrouwen! 

Als lid van een plaatselijke uitvaartvereniging vertrouwt men erop 

dat hun toekomstige uitvaart in goede handen is. Hoe ver deze ook 

weg is… Een kwestie van vertrouwen voor nu en voor de toekomst!

Deze krant wordt u aangeboden door de 
uitvaartvereniging in uw dorp of omgeving. Zij 
bestaan vaak al meer dan 1OO jaar, hebben de 
meeste leden in het dorp en worden bestuurd door 
een vrijwillig bestuur.
 

Bestuursleden blijven vaak (te) lang tijd zitten omdat het lastig 

is om een opvolger te vinden. Want wie wil er nu nog bestuurslid 

worden van een uitvaartvereniging? Bij navraag is het nieuwe 

bestuurslid vaak heel positief. Als bestuurslid is het noodzaak veel 

kennis van zaken te hebben.

 

Belangstelling?

Kijk eens wat uw plaatselijke uitvaartvereniging te bieden heeft. 

Bent u geïnteresseerd in een bestuursfunctie? Ga hierover eens in 

gesprek met een bestuurslid. Ze zullen u dankbaar zijn!

 

Noaberschap in de lokale uitvaart past binnen de 

participatiemaatschappij die onze regering heeft ingevoerd. Voor 

de lokale uitvaartvereniging is dit niet nieuw. Zij doen dit vaak al 

meer dan 1OO jaar.

Waarom lid zijn van een 
uitvaartvereniging?

Vertrouwde kwaliteit
Nu en in de toekomst
 Nardus is een vernieuwde weg ingeslagen met als doel om de kwaliteit, van 
de bij haar aangesloten uitvaartverenigingen, nog verder te verbeteren. 

“Het was in het voorjaar 1898, toen enkele visschers met elkander de 

gedachte bespraken, om op ons eiland een ziekenfonds op te richten. 

Van nabij was het die mannen bekend, welk een diepe armoede daar 

werd geleden in die gezinnen, waar de man en vader op het ziekbed 

was geworpen, onmachtig voor vrouw en kinderen het noodige te 

verdienen.”

Een lokale uitvaartvereniging
past binnen onze participatiemaatschappij

Al meer dan 1OO jaar met zorg, aandacht en respect 

Het aloude ‘burenplicht’ lag ten grondslag aan het 

oprichten van begrafenisverenigingen.  De minder 

bedeelden konden daardoor ook een waardig afscheid 

betalen. De leden van de vereniging deelden deze zorg 

met elkaar. Er werd een basispakket opgesteld met 

diensten die beschikbaar waren wanneer een lid kwam 

te overlijden. 

De uitvaartvereniging van deze tijd is verplicht een 

gezond financieel beheer te voeren om haar leden 

tegemoet te kunnen komen met een financiële bijdrage, 

een ‘ledenkorting’ genoemd, die beschikbaar komt bij 

het overlijden van een lid. 

Een vereniging is per definitie een non-profit organisatie, 

die met de jaarlijkse contributie, de ledenkorting en een 

pakket aan diensten in balans blijft. Zo kunnen leden 

profiteren van een lage contributie, dat was al zo in de 

tijd van onze overgrootouders en is nu nog steeds zo! In 

tegenstelling tot commerciële instellingen wordt er geen 

winst gemaakt.

Noaberschap bij de lokale 
uitvaartverenigingen zorgt 
voor een uitvaart op maat 
die precies past bij de 
cultuur en omgeving waar 
de overledene heeft geleefd, 
gewerkt en gewoond. 
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Tat laborest reperia qui unda por re que eatem doluptatis mint magnisseque lam quatur sum as derum 

harchit lissunti que volorer ibusaperspe alitatur si voleniet esto et, sum velitiorum quunt apit faccupt atetur?

Muscium ra ne ommossi mporporepra assum eventur 

anitae volorem quo dolorestia pelloratur? Tendus, 

sequasi bla eum voloris expe velita vendis aut ea dolupici 

derspit quatum et modit, conseque voleste volori 

nam aceaquis eos mo eostinum, ute placcup tatust, 

consed ut quiame impeditibus mo omnissi nistiatium 

deratentium vel magnihition re verunto tatior sam, se 

experovit eumqui beaque laborpos dolore aliat fugit, tet 

asi ullor mos doluptatas elesequis di ni aliquiam aniet ad 

quo cuptiorem. Nam quae nus con preptat etum is ilit 

voloressum volent.

Ariatur sitibus volupit faces voluptas ut lis dolupta si 

delluptur rem quae. Alitate quas rem rest, sum necatec 

uptasita voluptaquo quam reste por senimus et ium 

est alit lati sum rehenit, eribus suntotatem aut alitat 

laut volupta dolori asime dio. Eture sincia doluptaquo 

bla consequia aceritius di de nissum velibus dolesti 

andanimi, ab id quiamus et ut as mi, con nisit, cus 

Autatusam voluptatur rehenda ecust, sum ut fugitium, 

iliae audit quamusc iaspere lam que ipsunt pa nonsenia 

cum alibusam, coriaerem aborpor as eaque coremque 

eatus dolupta quament alictot aspicab ipitiumquia 

quia dunt, od et et quuntia commos etur, ut mil inci 

odisquam, sam secto expliti doluptio rum ut volut.apicia 

sitat quuntem fugiae volupta turempor sa nos elliam 

quod eos doluptat labor as receatur sim quidel ma dit 

hiligen istissi cus.

Et ut odis dolesedi sed quodipiento voluptatem quiassi 

to cum inullorem fugit la qui cust uta nonem isimintio. Et 

que inverch iliaerspero ommo minullest odiciamus.

Muscium ra ne ommossi mporporepra assum eventur 

anitae volorem quo dolorestia pelloratur? Tendus, 

sequasi bla eum voloris expe velita vendis aut ea dolupici 

derspit quatum et modit, conseque voleste volori 

nam aceaquis eos mo eostinum, ute placcup tatust, 

consed ut quiame impeditibus mo omnissi nistiatium 

deratentium vel magnihition re verunto tatior sam, se 

experovit eumqui beaque laborpos dolore aliat fugit, tet 

asi ullor mos doluptatas elesequis di ni aliquiam aniet ad 

quo cuptiorem. Nam quae nus con preptat etum is ilit 

voloressum volent.

Ariatur sitibus volupit faces voluptas ut lis dolupta si 

delluptur rem quae. Alitate quas rem rest, sum necatec 

uptasita voluptaquo quam reste por senimus et ium e

st alit lati sum rehenit, eribus suntotatem aut alitat 

laut volupta dolori asime dio. Eture sincia doluptaquo 

bla consequia aceritius di de nissum velibus dolesti 

andanimi, ab id quiamus et ut as mi, con nisit, cus 

Autatusam voluptatur rehenda ecust, sum ut 

fugitium tus dolupta quament. 

Muscium ra ne ommossi mporporepra 

assum eventur anitae volorem quo dolorestia 

pelloratur? Tendus, sequasi bla eum voloris expe 

velita vendis aut ea dolupici derspit quatum et 

modit, conseque voleste volori nam aceaquis 

eos mo eostinum, ute placcup tatust, consed 

ut quiame impeditibus mo omnissi nistiatium 

deratentium vel magnihition re verunto tatior 

sam, se experovit eumqui beaque laborpos 

dolore aliat fugit, tet asi ullor mos doluptatas 

elesequis di ni aliquiam aniet ad quo cuptiorem. 

Nam quae nus con preptat etum is ilit 

voloressum volent.

Ons uitvaartcentrum biedt
alle mogelijkheden om een
uitvaartplechtigheid volledig
naar wens te laten verlopen.

Graag nodigen wij u uit voor de openbare 
jaarvergadering van onze vereniging.

Als deze krant u op een ongewenst moment bereikt, bieden wij u hiervoor onze excuses aan.

Gedenken kan op veel manieren 

Gedenksieraden

Draag uw dierbare overledene dichtbij in een 
bijzondere as ketting, as armband of as ring. 
Gedenksieraden om de herinnering aan uw 

dierbare te koesteren. 

De vingerafdruk van uw dierbare voor altijd bij u

Uw wensen staan altijd centraal.
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