
UITVAARTVERENIGING 
“DE LAATSTE EER” HARICH 

Lid Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland 
Gecertificeerd: ‘Nardus Norm’ 

06-51910584 

www.dleharich.nl 

INFORMATIE 2022 
 

Vanuit het bestuur 

Tijdens de algemene ledenvergadering van 6 april 2022 hebben we 
afscheid genomen van bestuurslid en voorzitter Durk Tuinier. 
 

Durk heeft sinds zijn aantreden als bestuurslid in 2010 de functie als 
voorzitter naar volle tevredenheid uitgeoefend. 
Durk, heel erg bedankt voor je inzet al die jaren voor onze vereniging!! 
 

Bouke Albada neemt de taak als voorzitter over. 
 

Uitvaartverzorger 

 

Wanneer u gebruik wilt maken van de diensten van onze uitvaart-
verzorgster, verzoeken wij u contact op te nemen met: 

Tiete Groenhof: 06-51910584 
 

Dit nummer is alleen bedoeld voor de diensten van de uitvaartverzorger 
en staat niet in de telefoongids; bewaar het dus zorgvuldig. 

U wordt doorgaans persoonlijk te woord gestaan. In voorkomende gevallen 
en bij verhindering van onze eigen uitvaartverzorger wordt in overleg een 
beroep gedaan op Pieter Deinum van Begrafenisvereniging “Memento 
Mori” Oudemirdum, Cor Schotanus van Begrafenis- en crematievereniging 
Sloten of een andere uitvaartverzorger uit de regio.  



Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Harich 

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Harich is een vereniging voor en van 
(oud)inwoners van Harich e.o.  
 

De vereniging is opgericht in 1916 en heeft ten doel te zorgen voor een 
gepaste uitvaart (zonder winstoogmerk) van haar overleden leden.  
 

Het bestuur bestaat uit (oud)dorpsgenoten (Harich en Ruigahuizen) en legt 
ieder voorjaar verantwoording af op de algemene ledenvergadering. Leden 
kunnen op deze vergadering meebeslissen. 
 

Lidmaatschap en contributie 

 

De jaarlijkse contributie is ongewijzigd vastgesteld in de ledenvergadering 
van 6 april 2022 en bedraagt voor leden van 18 jaar en ouder € 16. 
 

Kinderen zijn t/m hun 17e jaar gratis lid, mits de ouders zijn ingeschreven 
bij de vereniging. 
 

Nieuwe leden vanaf 18 jaar zijn, om gebruik te kunnen maken van de 
ledenkorting, een inhaalkoopsom verschuldigd.  
De hoogte hiervan is afhankelijk van de leeftijd op het moment van 
inschrijving. 
Graag geven wij informatie over de mogelijkheden. 
 

Het lidmaatschap loopt jaarlijks van 1 januari t/m 31 december.  
Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk (brief of mail) te worden 
doorgegeven aan de ledenadministratie voor aanvang van een kalender-
jaar. Zodra het verzoek tot beëindiging is ontvangen, wordt dit schriftelijk 
(brief of mail) bevestigd.  
Als het lidmaatschap tijdens het lopende kalenderjaar wordt opgezegd, dan 
heeft u recht op ledenkorting tot 31 december van het lopende kalender-
jaar mits de contributie voor het betreffende lopende kalenderjaar is 
betaald.  
Als u besluit om later toch weer lid te worden, moet u vanaf het jaar dat u 
18 werd opnieuw inleggeld betalen. 
 

Bij beëindiging van het lidmaatschap is er geen recht op restitutie. Ook 
vervalt bij beëindiging, niet zijnde in verband met overlijden, het recht op 
ledenkorting. 



Ledenkorting 

 

De ledenkorting is ongewijzigd vastgesteld in de ledenvergadering van  
6 april 2022 en bedraagt per lid per verzorgde uitvaart € 900 (= 100%), 
tenzij bij aanmelding als lid een ander ledenkortingspercentage is 
afgesproken.  
 

Op de jaarlijkse contributiefactuur is aangegeven welk ledenkortings-
percentage van toepassing is. 
 

De ledenkorting geldt alleen wanneer de uitvaart ook werkelijk wordt 
verzorgd door Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Harich of, wanneer 
uitdrukkelijk toestemming is verleend, door een andere vereniging/ 
uitvaartverzorger.  
In beide gevallen dienen alle nota’s naar Uitvaartvereniging “De Laatste 
Eer” Harich te worden gestuurd, zodat de eindfactuur (met - indien van 
toepassing - de in mindering te brengen ledenkorting) kan worden 
opgemaakt en aan de nabestaande(n) worden gestuurd. 
 

Kosten uitvaart 

 

De kosten van een uitvaart bedragen minimaal € 4.500. De hoogte van de 
kosten is afhankelijk van de (persoonlijke) wensen. Daarbij komen nog de 
kosten van graf, grafmonument of as bestemming.  
 

De ledenkorting ad € 900, of percentage daarvan (zie onder “Leden-
korting”), dekt dus niet de totale kosten.  
Wel krijgt u de zekerheid dat alles voor u wordt geregeld en tegen een 
gunstige prijs wordt doorberekend. 
 

Uitvaart naar wens 

 

Bij een overlijden valt heel veel te regelen in een vrij kort tijdsbestek.  
Wij staan u in deze moeilijke dagen bij, wij zijn er immers voor onze leden! 
Leden kunnen de uitvaart laten uitvoeren zoals zij wensen. Men kiest zelf 
de plaats van begraven of cremeren, de kist, eventuele rouwbrieven, 
advertenties, kerk, koffietafel, enz. 
 
 



Bij een sterfgeval 

 

• Neem contact op met de huisarts. Dat hoeft alleen als iemand thuis 
overlijdt. Gebeurt dit in het ziekenhuis of andere instelling, dan wordt 
de huisarts van daaruit automatisch geïnformeerd.  
o Neem bij een sterfgeval op reis contact op met de alarmcentrale van 

de reisverzekering. 
o Neem bij een overlijden door een ongeval contact op met de 

verzekeringsmaatschappij.  
• Neem contact op met de uitvaartverzorger van de uitvaartvereniging 

waarvan de overledene lid is.  
• Check of een uitvaartverzekering is afgesloten en zo ja, leg de polis 

daarvan klaar (naturaverzekering of kapitaalverzekering). 
• Check of er een testament of een codicil (wilsbeschikking) is.  
• Check of er een lijst is met laatste wensen.  
• Leg - indien van toepassing - het trouwboekje klaar. 
 

Persoonlijke wensenlijst 

 

Het vastleggen van uw persoonlijke uitvaartwensen is zinvol. Het geeft uw 
nabestaanden een belangrijke steun bij het regelen van de uitvaart. En zelf 
weet u dat uw uitvaart later waardig wordt verzorgd, zoals u het wenst. 
Op onze website kunt u een wensenlijst downloaden.  
“Papieren” exemplaren zijn verkrijgbaar bij Lucie Reijenga. 
 

Bestuur 

 

Bouke Albada Voorzitter 06-25128502 
Femmie Draaijer Secretaris    dleharich@hotmail.nl 

Westerbuorren 17, 8561 JG Balk 
0514-604322 

Lucie Reijenga Penningmeester luciereijenga@planet.nl 
De Weind 68, 8561 JB Balk  

06-50236016 

Ina Bruinsma Lid 0514-603096 
Foppe de Jong Lid 0514-603920 
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