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Aan de leden van de Uitvaartvereniging Noorddijk. 

 

Betreft: Samenwerking met uitvaartvereniging ‘De laatste eer’ te Hoogkerk, Groningen. 

 

Bijgaand treft u een uitnodiging en de agenda voor de Algemene Ledenvergadering met het voorstel 

van toetreding tot uitvaartvereniging ‘De laatste eer’. Hiervoor zal de uitvaartvereniging Noorddijk 

ontbonden worden en alle leden overgeheveld worden naar uitvaartvereniging ‘De laatste eer’. 

Graag geeft het bestuur hierop een toelichting.  

 

Onze vereniging heeft momenteel circa 300 leden. Elk jaar wordt dit aantal kleiner door overlijden. Er 

melden zich weinig of geen nieuwe leden aan, waardoor de vereniging verder inkrimpt en op de 

lange termijn niet meer levensvatbaar is. Bovendien is het moeilijk om bestuursleden te vinden.  

 

Voor de vereniging is het gewenst om uit te kijken naar samenwerking. We zijn in gesprek gegaan 

met het bestuur van ‘De laatste eer’. Deze zetelt in Hoogkerk/Groningen met circa 1300 leden. 

 

De volgende punten zijn belangrijk voor ons geweest in onze keuze voor de vereniging van Hoogkerk: 

1. Geografisch werken we dicht bij elkaar. 

2. Onze financiële reserves zijn omgerekend per lid bijna gelijk. Onze reserves zijn circa €60.000 en 

die van ‘De laatste eer’ zijn €250.000. 

3. De contributie bij Noorddijk is €20 en bij ‘De laatste eer’ €18; dit ligt dicht bij elkaar. 

4. Beide verenigingen regelen hun uitvaarten bij Uitvaartzorg Boerhavelaan. 

5. Leden van beide verenigingen mogen naast Boerhavelaan ook kiezen voor een andere 

uitvaartverzorger. 

 

Samen met ‘De laatste eer’ hebben we 1600 leden, en hebben we voor een jarenlange periode een 

levensvatbare vereniging. U moet weten dat wij niet de eerste uitvaartverenigingen zijn die dit gaan 

doen. In de afgelopen jaren zijn er al meerdere uitvaartverenigingen op deze wijze samengegaan om 

op deze manier toekomstbestendig te zijn. 

 

Wat betreft de financiële dekking van de vereniging hoeft u zich geen zorgen te maken. Uit het 

recentelijk opgemaakte actuarieel rapport blijkt dat onze dekking 211% is. De dekking is dermate 

goed, dat we er naar streven om na voltooiing van de samenwerking het te vergoeden 

dienstenpakket iets uit te breiden voor onze leden. 

 

Heeft u nog vragen, dan kunt u bij onze bestuursleden terecht via het e-mail adres  

uitvaartnoorddijk@gmail.com 
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Uitnodiging en agenda 
 

 

Algemene ledenvergadering van de Uitvaartvereniging Noorddijk op woensdag 20 november 2019 

 

 

Plaats  : MFC Engelbert, te Engelbert (Groningen) 

Adres  : Woldjerspoorweg 5a, 9723ER 

Aanvang : 19.30 uur. 

 

Wanneer het vereiste aantal leden (de helft) niet aanwezig is, volgt een tweede vergadering: 

Aanvang 20.00 uur 

 

 

Agenda: 

 

1. Opening. 

 

2. Voorstel tot ontbinding van de Uitvaartvereniging Noorddijk en tegelijkertijd het voorstel 

voor toetreding tot de uitvaartvereniging De laatste Eer. 

 

3. Voorstel om het batig saldo over te maken naar Uitvaartvereniging De laatste Eer te 

Groningen. 

 

4. Voorstel om het bestuur met de administratieve afwikkeling van Uitvaartvereniging 

Noorddijk te belasten. 

 

5. Voorstel om de rijdende baar en de lift te schenken aan het kerkhofbestuur van Engelbert en 

Middelbert. 

 

6. Sluiting 

 

 

 

Statuten en volmacht zijn op de volgende site te lezen en te printen. 

https://www.mfcengelbert.nl/het-mfc/uitvaartvereniging 
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