UITNOD
DIGING LED
DENVERGA
ADERING DO
ONDERDAG
G15 MAART
T 2018

Op dond
derdag 15 m
maart 2018za
al de jaarlijkkse ledenverrgadering ge
ehouden worrden in het
M.F.C. De
D Wier, De Telle 21 te Ureterp, aan
nvang 20.00
0 uur. De ag
genda staat eveneens op
p
deze we
ebsite.
ALGEME
ENE INFOR
RMATIEBRIE
EF VOOR LE
EDEN EN DO
ONATEURS
S.
g DE LAATS
STE EER - URETERPhee
eft zich als belangrijkste
b
e doel gestelld:
Uitvaartvereniging
het op de
d meest wa
aardige wijze
e - zonder winstoogmer
w
rk - verzorge
en van begra
afenissen en
n crematies.
Hierbij wordt
w
zoveel mogelijk ge
ehandeld na
aar de wensen van de overledene
o
e
en diens nab
bestaanden.
Dit met vol respect voor ieders levensoverttuiging.
U dient bij een ste
erfgeval in ieder
i
geval contact op
p te nemen met één va
an onze
ereikbaar viia telefoonn
nummer: 0512-30244
44
uitvaarttleiders, be
Indien hieraan
h
niet w
wordt voldaan dan vervvalt mogelijkk een deel va
an de ledenkorting.
Deze geldt namelijkk alleen wann
neer de uitvvaart ook we
erkelijk wo
ordt verzorrgd door
De Laattste EerUre
eterpofwan
nneer uitdrrukkelijk to
oestemmin
ng is verlee
end tot een
n andere
regeling.Voor mee
er informatie
e kunt u tere
echt bij voorzitter R. Dijkkstra.

Bij een sterfgeval
s
fa
actureert de vereniging alle gemaakkte kosten. Bij
B een volledig verzorgd
de
uitvaart wordt ook in
i 2018 een ledenkorting in mindering gebracht.
edraagt per sterfgeval
s
..…………. € 1300,1
Deze be
Bij pasgeboren kind
djes ……………
………….. € 900,9
De contrributie van o
onze verenig
ging over he
et jaar 2018
8bedraagt vo
oor:
- een ge
ezinslidmaatsschap (incl. kinderen to
ot 18 jaar) ..................... € 36,- een pe
ersoonlijk lidmaatschap ..................................................... €18,- een do
onateur lidm
maatschap……
…………………
………………………………….....€ 5,- incasso
okosten (gelldt niet voorr doorlopend
de automatissche incasso
o).€ 5,-

ebr. 2018 za
al de contrib
butie, zoals hiervoor
h
is vermeld, via automatisch
he incasso van
v uw
Op 23 fe
bankrekkening worde
en afgeschre
even middells een Euro incasso. Onze incassantt ID nr. is:
NL73ZZZ
Z400003700
0000. Uw pe
ersoonlijk ma
achtigingske
enmerk is bo
ovenaan in d
deze brief ve
ermeld en iss
gekoppe
eld aan uw lidnummer.
Indien uw bankre
ekeningnum
mmer het afgelopen
a
jaar gewijzigd is, gra
aag zo spoe
edig
mogelijjknieuw re
ekeningnum
mmer via email
e
doorg
geven aan ledenadministratie@
@dleureterp
p.nl.
Maakt u nog geen gebruik
g
van automatisch
he doorlopen
nde incasso,, stuur dan zzo spoedig mogelijk
m

bijgevoegde machtigingskaart voor doorlopende automatische incasso ingevuld retour aan de
ledenadministratie. U bespaart zich daarmee jaarlijks een bedrag van € 5!
Voor het doorgeven van wijzigingen, zoals geboorte, huwelijk, samenwonen of verhuizingen,
enz. graag de juiste gegevens doorgeven: bij voorkeur via onze website www.dle-ureterp.nl,
onderdeel ledenadministratie@dle-ureterp.nl
Voorzitter
: R. Dijkstra
Krúslings 399247 EK Ureterp…0512-302611
Penningmeester
: S. de la FertéFûgelliet 19-A… 9247 GD Ureterp…0512-303503
Ledenadministratie
: A. Dijkstra
Krúslings 39….. 9247 EK Ureterp…0512-302611

