Wat is het nut van een uitvaartvereniging eigenlijk?
Een uitvaartvereniging is geen uitvaartverzekering!
De uitvaartvereniging stamt nog uit de tijd van het nabuurschap, een verplichting dat men
o.m. zijn buren samen moest begraven. Er zijn ook nog in het land uitvaartverenigingen
waarvan de leden dit samen doen, maar veel verenigingen hebben de uitvoering in
handen gegeven van een uitvaartverzorger, zoals er in de Zaanstreek vele zijn: van een
grote coöperatie tot een kleine zelfstandige ondernemer.
Onze Uitvaartvereniging Geloof, Hoop en Liefde (GHL) in Krommenie heeft in de jaren
‘90 voor de uitvoering van de uitvaarten gekozen voor de Associatie Uitvaartverzorging,
die thans uitvaartcentra in Wormerveer, Alkmaar, IJmuiden en Zaandam heeft.
Het komt zelden, maar toch wel eens voor, dat de nabestaanden een klacht hebben over
de uitvoering van de begrafenis of crematieplechtigheid. En dan blijkt het nut van een
uitvaartvereniging. Immers een klacht van een vereniging met 2000 leden zal eerder
gehoor vinden dan een individuele klacht. Het grote nut is dat wij er samen voor zorgen
dat de uitvoering van een uitvaart aan hoge eisen blijft voldoen. Daar werkt u al aan mee
met een contributie van € 5 per jaar. ….. en daarvoor ontvangt u nog een korting op de
uitvaartkosten ook.
Maar als vereniging doen we meer: alle leden ontvangen een ‘Gezinsmap voor achterblijvers’. Hierin kunt u stukken bewaren die u voor het bespreken van uw uitvaart wilt
bewaren opdat uw nabestaanden, veelal uw kinderen, niet zo behoeven te zoeken. U kunt
er ook geadresseerde etiketten voor op de rouwkaart bewaren.
Als lid van GHL kunt u ook hulp vragen bij het invullen van de in de map aanwezige
bladen waarop u allerlei gegevens en ook uw wensen kunt vastleggen. Bovendien kunt u
daarin ook uw testament of codicil opbergen. Ja, dat kan allemaal in onze gezinsmap
(A4-formaat).
Daarnaast hebben wij voor leden het Uitvaart depositofonds om te sparen voor de
uitvaartkosten, die meestal tussen de € 8.000 en € 10.000 bedragen, los van een eventueel
grafmonument.
Gelukkig horen we bijna altijd: het was een prachtige en troostrijke uitvaart: en dat is het
enige waar het GHL om gaat. We gaan de komende jaren naar een participatiemaatschappij: meer zorgen voor elkaar. Doet u ook met ons mee?
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