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DE PARKEERSCHIJF

LEDENVERGADERING
De leden van de Coöperatieve
Uitvaart Vereniging Ermelo u.a.
worden uitgenodigd voor de jaarlijkse
ledenvergadering die gehouden zal
worden op dinsdag 22 mei 2018 om
19.30 uur in De Varenhof,Varenlaan 25
in Ermelo. De agenda luidt als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Opening
Ingekomen stukken
Verslag van de ledenvergadering d.d.
23 mei 2017
Jaarverslag secretaris
Jaarverslag penningmeester
Jaarrekening 2017 met
accountantsverklaring
Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn
de heren B. Jonker en J. Pap. Het
bestuur stelt voor hen te herkiezen.
Rondvraag
Sluiting

Na afloop van de vergadering zullen
mevrouw Van der Plas en de heer
Van Polen een presentatie geven
over de bijzondere graven en de
bijzondere bomen op de begraafplaats
Koningsvaren.
De stukken liggen vanaf 25 april
2018 op werkdagen van 09.00
tot 12.00 uur voor de leden
ter inzage in ons kantoor
Varenlaan 25.
Het bestuur

uitnodiging

De dood is niet leuk.
Maar soms zou je bijna gaan denken dat het anders is…
Neem nu die Open Dag van de uitvaartverenging waar ik lid van ben.
Interessant. Leerzaam. Maar ook nog eens heel gezellig, met koffie, hapjes en drankjes.
Het was natuurlijk allemaal bedoeld om de relatie met de leden te versterken, en
tevens om nieuwe leden te werven. Ik moet zegen: men had het netjes voor elkaar!
Kisten te kust en te keur, een stand van een steenhouwer, gelegenheid om de intieme,
huiselijke familiekamer te bezichtigen, waar je een eigen sleutel van krijgt, zodat je
desgewenst dag en nacht bij je overleden dierbare kunt vertoeven voordat de dag van
de begrafenis aanbreekt…
Enfin, voor elk wat wils. Zelfs aan de kinderen was er gedacht: kleurplaten, luchtballonnen, frisdrank.
Maar het mooiste kwam bij de uitgang.
Bij de uitgang stond een bestuurslid die aan alle bezoekers een boekje aanreikte met
de beschrijving van een wandelroute over de begraafplaats, inclusief informatie over
heesters en struiken plus markante bomen die het oudste deel van de dodenakker
sieren. Echter, het was niet zozeer dat boekje dat mij aansprak, als wel wat als klap
op de vuurpijl ook werd aangereikt: een hemels blauwe parkeerschijf!
Een parkeerschijf?
Beduusd stond ik even later buiten, in mijn broekzak tastend naar mijn fietssleuteltje.
Een parkeerschijf? Voor de ruime parkeerplaats waar niemand zo’n schijf nodig heeft?
Nu ja, elders in dorp en stad tref je blauwe lijnen aan, daar heb je wat aan zo’n schijf.
En de informatie aan de achterzijde, met telefoonnummer van de uitvaartvereniging,
ook altijd handig in het geval van een auto-ongeluk met tragische afloop.
Maar toch… Een parkeerschijf?
Opeens wist ik het.
Ik vermoed niet dat het bestuur om die reden dat presentje koos, maar niemand
verbiedt mij er eigen gedachten aan vast te knopen.
Die parkeerschijf is heel geschikt om mij eraan te herinneren dat begraven zoiets is als
parkeren! Sterven: je lichaam verlaten, zoals een chauffeur z’n automobiel.
Soms is de auto die ‘lichaam’ heet nog perfect intact. Dan wil je er helemaal nog niet
uit. Soms is je auto rijp voor de sloop, afgetakeld en door allerlei kwalen langzaam
maar zeker een gevaar op de weg. Dan verlang je naar iets anders…
Hoe dan ook, je moet er een keer uit. Uitstappen, is dan de boodschap. Dan heb je,
om in de termen van het navigatiesysteem te blijven, je bestemming bereikt.
De begraafplaats: een parkeerplaats.
Voor altijd? Ik dacht het niet. Als ik het evangelie van Pasen goed begrijp, mag je
algauw overstappen. Een nieuw bestaan! Alles erop en eraan. Niets zal eraan
ontbreken. Nooit zal er nog iets kapot aan gaan…
Nee, ik kan het tijdstip van aankomst niet zelf instellen, zoals op mijn
blauwe parkeerschijf. Maar de grote letter P op de voorzijde
spreekt boekdelen. Er is een Plekje gereserveerd. Er staat je
iets nieuws te wachten. Prachtig, denk ik dan. Prima,
ondanks alles. Ooit mag ik mijn lijf bij God parkeren.
Hem zij eeuwig dank!

Tekst: André F. Troost. Overgenomen uit het blad
De Elisabethbode, nummer 1 jaargang 2018
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TARIEVEN BEGRAAFPLAATS
Eind 2017 hebben wij u middels een mail op de hoogte gesteld van onze inspraak bij
de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Ermelo om iets te doen aan
de tarieven van de begraafrechten, omdat die naar onze mening veel te hoog zijn.
Wij hebben ervoor gepleit om een deel van de kosten van de begraafplaats ten laste
te brengen van de post openbaar groen en hebben ook gepleit om het systeem van
bespaarde rente weer in te voeren voor de begraafplaats. Op 9 november 2017 heeft
de gemeenteraad in meerderheid onderstaande motie aangenomen.

MOTIE
Onderwerp: herinvoering bespaarde rente begraafplaatstarieven
De gemeenteraad van Ermelo, in vergadering bijeen op 6 juli 2017, overwegende dat:
•
•
•
•
•
•

Bij de vaststelling van de Kadernota 2011 de Raad heeft besloten de systematiek
van de bespaarde rente los te laten;
Bij de vaststelling van het Begraafplaatsbeleid in 2013 dit beleid is bevestigd en bij
de vaststelling van de begraafplaatstarieven 2015 toegepast;
De huidige systematiek te kort doet aan het principe van kostendekkende tarieven;
Veranderd inzicht, behoefte aan eenvoud en transparantie reden zijn de bespaarde
rente over de voorzieningen van de begraafplaats voor de begraafplaats te
heroverwegen;
Het wenselijk is z.s.m. tot wijzigen over te gaan en niet te wachten tot de evaluatie
van de Begraafplaatstarieven in 2018;
De Coöperatieve Uitvaart Vereniging De Varenhof, met 3300 hoofdleden, aandringt
op herziening van het huidige systeem van bespaarde rente.

Roept het college van Burgemeester en wethouders van de
gemeente Ermelo op:
1.
2.
3.

Het systeem van (fictieve) bespaarde rente voor de begraafplaats zoals dat gold
vóór 2015, te verwerken in de Programmabegroting 2018-2021 en bij de tarieven
van 2018 weer in te voeren;
Daarmee de renteopbrengst weer onderdeel te maken van de kostprijs- en
tariefberekening en op te nemen in de Paragraaf Lokale heffingen bij de
Programmabegroting;
De bespaarde rente, met terugwerkende kracht tot de wijziging in 2015,
toe te voegen aan de voorziening Toekomstig Onderhoud Begraafplaats

En gaat over tot de orde van de dag.
Namens de ChristenUnie Ermelo, Ruud van Eijle, fractievoorzitter; het CDA Ermelo,
Sarath Hamstra, fractievoorzitter; de SGP Ermelo, Frans Snoek, raadslid.
Concreet betekent dit dat de tarieven voor 2018 niet verhoogd zijn.
Daar zijn wij blij om. Dat de tarieven nog verder omlaag moeten is ons inziens
noodzakelijk.
Hoever het bij de gemeente is met de evaluatie van de tarieven is ons op het moment
dat wij dit schrijven niet bekend. Wij houden de vinger aan de pols en hebben de
gemeente gevraagd wanneer volgende stappen in de evaluatie te verwachten zijn.
Zodra wij meer weten, zullen wij u per mail en op onze website informeren.
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Lid worden?
Onze vereniging is een coöperatieve
vereniging en heeft niet tot doel het
maken van winst. Bij veel andere
ondernemingen is dat wel het geval.
Van de vereniging kunt u lid worden.
De contributie bedraagt thans € 15,per jaar. Daarbij zijn inbegrepen de
kinderen tot 18 jaar. Leden krijgen een
korting van € 300,- bij een uitvaart.
Het maakt niet uit of u in Ermelo
woont of elders. Wanneer u lid van de
vereniging bent, kunt u op de jaarlijkse
ledenvergadering meepraten over het
beleid van de vereniging.
Wilt u lid worden?
Neem dan contact met ons op.

E-mailadressen

Omdat we de lijntjes graag
kort houden...
Communiceren gaat steeds vaker via
e-mail. De leden waarvan wij over het
mailadres beschikken, hebben deze
nieuwsbrief via de mail ontvangen.
Wilt u ook de berichten van
De Varenhof op uw computer
ontvangen, stuur dan uw e-mailadres
naar info@devarenhof.nl onder
vermelding van ‘NAW-gegevens’.
De Varenhof zal dit op prijs stellen.
Daarnaast vragen we u om uw
adresgegevens te controleren.
Is deze nieuwsbrief op het juiste
adres bezorgd, dan hoeft u niets te
doen. Indien u het idee hebt dat wij
niet beschikken over de meest recente
adresgegevens, dan kunt u deze via ons
e-mailadres info@devarenhof.nl
of telefonisch via 0341-554080 aan
ons doorgeven. Geef dan s.v.p. aan
dat er ook een verandering in uw
adresgegevens is.
Alvast bedankt voor de moeite.
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PERSOONLIJK
UITVAART RAPPORT
Waarschijnlijk bent u op de hoogte van de
mogelijkheid om een persoonlijk uitvaart
rapport te laten samenstellen. Deze
service bieden wij aan de leden van
de vereniging. Met dit rapport krijgt
u inzicht in uw persoonlijke situatie
en kunt u aangeven hoe u vindt dat
uw uitvaart geregeld moet worden.
U kunt hiervoor een afspraak maken
met onze medewerkers de heren
Velthuyzen of Schaaphok, tel. 562210 of
554080. Inmiddels zijn reeds 420 leden in
het bezit van een dergelijk rapport.

UITZENDEN
HERDENKINGSDIENSTEN
Gedurende geruime tijd is het al
mogelijk om herdenkingsdiensten vanuit
onze aula te beluisteren op internet. Tot
1 januari 2018 kon dat via de website
van Kerkomroep. Inmiddels zijn er
wijzigingen opgetreden en via onze eigen
website www.devarenhof.nl en dan
de button “live audio” als via de website
www.hervormd-ermelo.nl en de
button “luister kerkdienst live ” kunt u
een herdenkingsdienst volgen.

WAAROM GEBRUIK MAKEN
VAN ONZE MOGELIJKHEDEN?
De Varenhof beschikt over een sfeervolle aula ten behoeve
van een afscheidsdienst. In de aula is audio-visuele apparatuur
aanwezig, waarmee door middel van een beamer desgewenst de
levensloop van de overledene gepresenteerd kan worden.
Van de afscheidsdienst kan een CD of DVD opname gemaakt
worden. De dienst kan ook via internet beluisterd worden.
Ook wanneer de overledene elders begraven of gecremeerd
wordt, wordt in veel gevallen voor de condoleance gebruik
gemaakt van onze mogelijkheden. Ook voor de afscheidsdienst
wordt de aula steeds meer gebruikt. Voor mensen uit de
omgeving is het gemakkelijker om de dienst in de aula bij te
wonen dan dat elders in het land te doen. Bovendien geven wij
de nabestaanden alle ruimte om de plechtigheid in alle rust te
laten verlopen, zonder tijdsdruk.
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