REGLEMENT van de DRAGERSVERENIGING
“DE LAATSTE EER”
De Rijp, januari 2019
1.

De vereniging stelt zich zelf ten doel de begrafenissen en crematies zo net en eerbiedig mogelijk te doen plaats vinden.
Bij het ter aarde bestellen en het cremeren van leden en van hun kinderen onder de zestien jaar zal een bijdrage in de kosten
worden verstrekt.
Deze bijdrage bedraagt vanaf 01-01-2002 € 300,00 per sterfgeval.
Kinderen van ouders, die lid zijn, ontvangen een bijdrage van € 160,00 per sterfgeval.
Deze bijdrage wordt jaarlijks herzien.
Bij het begraven of cremeren van een lid wordt deze bijdrage niet rechtstreeks overgemaakt aan de nabestaanden maar in mindering
gebracht op de rekening van de begrafenisonderneming.

2.

Iedereen kan lid worden van de vereniging. Hij/zij moet echter wel aan de verplichting voldoen nl. de jaarlijkse contributie te
voldoen. Zij die lid willen worden op latere leeftijd, betalen eerst inleggeld. Zij die buiten onze gemeente wonen, betalen de normale
contributie + portokosten.

3.

Bij verhuizing van leden naar andere gemeentes, moet men hiervan kennisgeven aan een van de bestuursleden van de vereniging.
Men kan dan gewoon lid blijven mits men aan zijn verplichtingen voldoet nl. betalen van de jaarlijkse contributie + portokosten.

4.

Wil men als lid bedanken dan dient dit te geschieden voor het begin van elk boekjaar, nl. januari. Voor leden, die de jaarlijkse
contributie drie maanden na het begin van elk boekjaar, die niet hebben voldaan, vervalt het lidmaatschap met alle rechten daaraan
verbonden. De leden zijn verplicht de contributie over een vol boekjaar in een keer te voldoen.
De contributie bedraagt nu, maar kan veranderen, € 10,00 per jaar voor echtparen inclusief hun kinderen beneden de 16 (zestien)
jaar of € 5,00 per jaar per persoon vanaf 16 jaar.
Vanaf 16 jaar gaan de kinderen dus ook € 5,00 per jaar over een boekjaar betalen.

5.

Zij, die géén lid zijn en op latere leeftijd toch lid willen worden, gaan inleggeld betalen. Hiervoor zijn de volgende bedragen
vastgesteld:
21 tot en met 29 jaar ---- € 55,00 per persoon
30 tot en met 39 jaar -- --€ 95,00 per persoon
40 tot en met 49 jaar ----€ 125,00 per persoon
50 tot en met 59 jaar ----€ 160,00 per persoon.

6.

De leiding wordt opgedragen aan het bestuur, gekozen uit de door stemgerechtigde leden van de vereniging.
De secretaris houdt aantekeningen van alles wat voor de vereniging van belang kan zijn. De penningmeester beheert de financiële
administratie. Voor zover nodig stelt het bestuur instructies en bezoldigingen vast voor allen, die bij de vereniging in functie zijn.

7.

Na het einde van elk boekjaar zal de algemene vergadering worden gehouden. Daar komt aan de orde:
- Verslag van de secretaris
- rekening en verantwoording van de penningmeester
- verkiezing van bestuursleden. Het bestuur treedt af volgens een opgemaakt
rooster.

8.

In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Wijzigingen in dit reglement kunnen geschieden op voorstel
van het bestuur met goedkeuring van de algemene vergadering, waarvoor de volstrekte meerderheid van stemmen wordt vereist.

9.

Indicatie betreft de kosten van een begrafenis of crematie zie website: www.klousuitvaart.nl.
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