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Draagt Elkanders Lasten

Kopregel van de eigen tekst
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Een lokale uitvaartvereniging is veelal
de grootste vereniging in dorp
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Waarom lid zijn van een
uitvaartvereniging?
Het aloude ‘burenplicht’ lag ten grondslag aan het

pakket aan diensten in balans blijft. Zo kunnen leden

oprichten van begrafenisverenigingen. De minder

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

bedeelden konden daardoor ook een waardig afscheid

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

betalen. De leden van de vereniging deelden deze zorg

tegenstelling tot commerciële instellingen wordt er geen

met elkaar. Er werd een basispakket opgesteld met

winst gemaakt.

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

De Nardus gedragscode

tegemoet te kunnen komen met een financiële bijdrage,

Nu regelen voor later…

•	Voldoende financiële middelen om bestaan te waarborgen.

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.

De leden/verzekerden betalen jarenlang contributie of

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

Zij werken zonder winstoogmerk en veelal met een aantal

premie en vertrouwen erop dat wij daar integer mee

uitvaartverenigingen deze gedragscode al ingevoerd.

vrijwilligers, waardoor de kosten lager liggen dan bij commerciële

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.

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.

Vertrouwen is een groot goed in onze branche

partijen.

omgaan. Een goed verzorgde uitvaart voor de overledene
is voor de nabestaanden alles wat telt. Dat maakt onze

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

branche kwetsbaar. Wij willen niet alleen nu onze afspraken naar deze Nardus gedragscode. Dan weet u zeker dat het goed zit.

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

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

lidmaatschap, bij uw lokale uitvaartvereniging, precies voor u

vandaag, die net lid zijn geworden.

betekent. Er zijn grote verschillen in de pakketten die verenigingen

Een lokale uitvaartvereniging
past binnen onze participatiemaatschappij

Een vereniging is per definitie een non-profit organisatie,
die met de jaarlijkse contributie, de ledenkorting en een

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.
Nardus ondersteunt bij verbeteren van:

De landelijke koepel Nardus zet zich tomeloos in voor haar

verenigingen die geen keuzemogelijkheden hebben. Laat u goed

•	Dienstverlening van de uitvaartzorg (kerntaak van de

leden. Nardus zorgt voor het instellen van een aantal belangrijke

aangesloten leden)

beoordelingscriteria en zal daarnaast doorlopend toezien op

•

Interne gang van zaken binnen een vereniging

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

•

Persoonlijke kwaliteiten van bestuurders

de aangesloten verenigingen een goed gevoel. Een bevestiging

informeren. U wilt uw nabestaanden toch niet achterlaten met
onverwachte extra kosten?

van het gevoerde beleid, dat mede door de Nardus gedragscode
Nardus heeft een commissie aangesteld, die toezicht houdt op

als gezamenlijk belang gezien wordt. Een kwestie van vertrouwen!

de voortgang en criteria waaraan een bij Nardus aangesloten lid

Als lid van een plaatselijke uitvaartvereniging vertrouwt men erop

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

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

Nardus-gedragscode aan de vereniging worden toegekend. Met

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

deze gedragscode kan de uitvaartvereniging zichtbaar aantonen
gestelde criteria, die Nardus aan haar leden stelt.

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.

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

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

dat zij, als uitvaartvereniging, ook daadwerkelijk voldoen aan de

Hiermee begint het gedenkboek van de vereniging ‘Draagt Elkanders

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

Lasten’ te Urk en beschrijft de omstandigheden en noodzaak tot

plaatselijke tradities koestert, beschermt en handhaaft.

het oprichten van fondsen, die ten grondslag liggen aan de huidige
uitvaartverenigingen zonder winstoogmerk.

Nardus zal haar uiterste best doen om deze verenigingen te
beschermen, bij te staan in diverse vraagstukken, te verbeteren waar

De uitvaartverenigingen die nu verenigd zijn in Nardus

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

samenwerkende uitvaartorganisaties, hebben recent het

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

predicaat 'immaterieel erfgoed' ontvangen.
Leen van Loosen
Deze verenigingen waren destijds de plaatselijke sociale verzekeraars
en zijn het perfecte voorbeeld van een, door onze regering zo
gewenste, participatiemaatschappij. Deze verenigingen voorzien

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

het overlijden van een lid.

aanbieden. Van basispakket tot zeer uitgebreid. Er zijn ook

Uw lokale uitvaartvereniging
werkt zonder winstoogmerk

Noaberschap

een ‘ledenkorting’ genoemd, die beschikbaar komt bij

in een belangrijke maatschappelijke schakel waarin de leden voor

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.

Voorzitter Nardus

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!

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

Noaberschap in de lokale uitvaart past binnen de

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

participatiemaatschappij die onze regering heeft ingevoerd. Voor

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

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

was geworpen, onmachtig voor vrouw en kinderen het noodige te

meer dan 1OO jaar.

verdienen.”

Ons uitvaartcentrum biedt
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alle mogelijkheden om een
uitvaartplechtigheid volledig
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naar wens te laten verlopen.
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Gedenken kan op veel manieren
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Draag uw dierbare overledene dichtbij in een
bijzondere as ketting, as armband of as ring.
Gedenksieraden om de herinnering aan uw
dierbare te koesteren.
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Graag nodigen wij u uit voor de openbare
jaarvergadering van onze vereniging.
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Als deze krant u op een ongewenst moment bereikt, bieden wij u hiervoor onze excuses aan.
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Uw wensen staan altijd centraal.

