NIEUWSBRIEF
APRIL 2019

ONTWIKKELINGEN

LEDENVERGADERING
De leden van de Coöperatieve
Uitvaart Vereniging Ermelo u.a.
worden uitgenodigd voor de jaarlijkse
ledenvergadering die gehouden zal
worden op dinsdag 21 mei 2019 om
19.30 uur in De Varenhof, Varenlaan 25
in Ermelo.
De agenda luidt als volgt:
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Verslag van de ledenvergadering d.d.
22 mei 2018
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarrekening 2018 met
accountantsverklaring
6. Rondvraag
7. Sluiting
Na afloop van de vergadering zullen
de heren Velthuyzen en Van den Berg
u aangeven wat zij voor u kunnen
betekenen met betrekking tot een
uitvaart en de kosten daarvan.
De stukken liggen inmiddels op
werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur
voor de leden ter inzage in ons kantoor
Varenlaan 25.
Het bestuur.

uitnodiging

Uitzenden en opnemen van uitvaartdiensten..
Het bestuur van uw vereniging heeft besloten om de apparatuur die nodig is om
herdenkingsdiensten uit te zenden, te vervangen door nieuwe apparatuur waardoor
meer mogelijkheden ontstaan. Het gaat niet alleen om het uitzenden van rouwdiensten
via internet maar ook de mogelijkheden voor presentaties zijn uitgebreid. Verder is het
mogelijk om bij uitvaarten, die door veel mensen worden bijgewoond via apparatuur in
de koffiekamer, de dienst ook te volgen. Het was al mogelijk om de uitvaartdienst een
op cd en dvd te zetten.
Door de nieuwe apparatuur worden niet alleen mogelijkheden uitgebreid, maar
ontstaat ook een betere kwaliteit.
Verder is uw bestuur bezig met het bezien van de mogelijkheden om de koffiekamer
te vergroten, middels een uitbreiding van het gebouw. Hiervoor is het overleg met de
gemeente en de architect opgestart.

UW PRIVACY
Altijd al gingen wij zeer zorgvuldig om met uw gegevens en nu
wetgeving op dat terrein heeft plaats gehad hebben wij het een
en ander op schrift gesteld.
Privacyverklaring
De Coöperatieve Uitvaartvereniging Ermelo u.a., ook handelend onder de naam
Uitvaartvereniging De Varenhof, en de onder haar ressorterende Ermelose
Uitvaart Verzekering N.V. respecteert de privacy van haar leden, verzekerden
en bezoekers van de website. Persoonsgegevens worden met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld. Verwerking van de
persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij willen u graag duidelijk
en transparant informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens om gaan. In
deze privacyverklaring geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de
verwerking van persoonsgegevens.
Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een
relatie hebben.
Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van
overeenkomsten ter zake van onze dienstverlening en het beheren van de daaruit
voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op
de vergroting van het ledenbestand. Ook het voldoen aan wettelijke verplichtingen
is een doeleinde. Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk is.
Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?
Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en
vertrouwelijkheid behandeld, en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel
waarvoor zij zijn verwerkt. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.
Tevens zorgen wij ervoor dat de persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Soms
hebben wij bijzondere persoonsgegevens van u nodig, bijvoorbeeld medische
gegevens. Met deze bijzondere gegevens zullen wij, in overeenstemming met de
daarvoor geldende regels, extra zorgvuldig omgaan.
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Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
De Coöperatieve Uitvaartvereniging Ermelo u.a., ook handelend onder de naam
Uitvaartvereniging De Varenhof, en de onder haar ressorterende Ermelose Uitvaart
Verzekering N.V. verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden tenzij dit op grond
van wet en/of overeenkomst is toegestaan en/of noodzakelijk is.
Welke rechten heeft u?
Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u recht op inzage, correctie of
aanvulling van de gegevens, verwijdering van de gegevens en op overdraagbaarheid
van uw persoonsgegevens. Indien u niet wil worden benaderd met informatie over
onze producten en diensten, dan kunt u ons daar schriftelijk van op de hoogte stellen.
Hoe kunt u een beroep doen op uw rechten?
U kunt het verzoek indienen bij het bestuur van de Coöperatieve Uitvaartvereniging
Ermelo u.a., waarbij wij aanvullende informatie kunnen vragen, bijvoorbeeld legitimatie.
Ons uitgangspunt is dat wij uw verzoek binnen één maand na ontvangst behandelen.
Er worden door ons hiervoor geen kosten in rekening gebracht.
Ingeval uw verzoek niet goed is afgehandeld of wanneer uw rechten zijn geschonden,
kunt u dit melden bij de Nederlandse toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.
Cookies
Wij maken geen gebruik van cookies.
Kan de Coöperatieve Uitvaartvereniging Ermelo u.a., ook handelend onder de naam
Uitvaartvereniging De Varenhof, en de onder haar ressorterende Ermelose Uitvaart
Verzekering N.V. dit document wijzigen?
Ja, wij behouden ons het recht voor om onze privacyverklaring te wijzigen. De meest
actuele versie van onze privacyverklaring kunt u steeds terugvinden op onze website.
Contactgegevens:
Indien u meer informatie wenst of een beroep wilt doen op uw rechten, dan kunt u
zich wenden tot: Het bestuur van de Coöperatieve uitvaart Vereniging
Ermelo u.a., Varenlaan 25, 3852 CP Ermelo

MEMORIAL DAY
Op 23 november 2019 wordt de volgende memorialbijeenkomst gehouden.
Deze bijeenkomst is bestemd voor nabestaanden van wie dierbaren zijn overleden.
Medewerking wordt verleend door mevr. Eva Meter, nazorg consulenten,
Leander van der Steen, piano. Ook nabestaanden kunnen een bijdrage leveren.

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. 0341-562210 of 0341-554080.

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.

WIJZIGING
BASISVOORWAARDEN
NATURA KAPITAALUITVAARTVERZEKERING EUV
In artikel 6 van de voorwaarden is vastgelegd dat de verzekerden hun uitvaart door de
Coöperatieve Uitvaart vereniging moeten laten uitvoeren. Omdat dat artikel tot enige
onduidelijkheid zou kunnen leiden hebben wij op advies van het Klachteninstituut
Financiële dienstverlening dat aangepast en een nieuw artikel 6.2 ingevoegd.
Voorheen luidde het artikel:
Art 6 Nadere voorwaarden.
6.1 De verzekerde dient lid te zijn van de Coöperatieve Uitvaart Vereniging Ermelo
u.a. De verzekerde verplicht zich de uitvaart in Ermelo, Putten of Harderwijk uit te
laten voeren door de Coöperatieve Uitvaart Vereniging Ermelo indien verzekerde
daar woonachtig is.
6.2 Het recht op uitkering en premievrijstelling vervalt indien de verzekering tot
stand is gekomen op grond van onjuiste of onvolledige inlichtingen. De rechten
kunnen alleen vervallen indien EUV met kennis van de juiste omstandigheden de
verzekering niet of anders zou hebben geaccepteerd.
6.3 Bij moedwillig overlijden van de verzekerde binnen één jaar na ingangsdatum
kan de EUV verlangen dat naar zijn oordeel voldoende
wordt aangetoond dat de doodsoorzaak het gevolg is van
moedwillige levensbeëindiging of een bij het aanvragen
van de verzekering verzwegen ziekte of gebrek. Wordt
dit aangetoond dan worden alleen de betaalde premies
teruggegeven.
6.4 In geval van oorlog, oorlogsgevaar, atoomreacties, uitstraling
van radioactiviteit (anders dan voor medische doeleinden) of
andere buitengewone omstandigheden, zal uitbetaling van een
verschuldigde uitkering onderworpen zijn aan eventuele door
de overheid te treffen maatregelen.

UITZENDEN
HERDENKINGSDIENSTEN
Wist u al dat het mogelijk om is om
op internet herdenkingsdiensten vanuit
onze aula te beluisteren.Via onze eigen
website www.devarenhof.nl en de
button “live audio” als via de website
www.hervormd-ermelo.nl en de
button “luister kerkdienst live ” kunt u
een herdenkingsdienst volgen.

Het nieuwe artikel luidt:
Art 6 Nadere voorwaarden.
6.1 De verzekerde dient lid te zijn van de Coöperatieve Uitvaart
Vereniging Ermelo u.a. De verzekerde verplicht zich de
uitvaart in Ermelo, Putten of Harderwijk uit te laten voeren door
de Coöperatieve Uitvaart Vereniging Ermelo indien verzekerde
daar woonachtig is.
6.2 Het recht op uitkering vervalt indien de uitvaart van de verzekerde
niet door de Coöperatieve Uitvaartvereniging uitgevoerd wordt,
wanneer verzekerde wel woonachtig was in Ermelo, Putten of
Harderwijk en zodoende niet aan zijn verplichting uit de tweede
volzin van artikel 6.1 voldoet.
6.3 Het recht op uitkering en premievrijstelling vervalt indien de verzekering
tot stand is gekomen op grond van onjuiste of onvolledige inlichtingen.
De rechten kunnen alleen vervallen indien EUV met kennis van de juiste
omstandigheden de verzekering niet of anders zou hebben geaccepteerd.
6.4 Bij moedwillig overlijden van de verzekerde binnen één jaar na ingangsdatum
kan de EUV verlangen dat naar zijn oordeel voldoende wordt aangetoond dat
de doodsoorzaak het gevolg is van moedwillige levensbeëindiging of een bij het
aanvragen van de verzekering verzwegen ziekte of gebrek. Wordt dit aangetoond
dan worden alleen de betaalde premies teruggegeven.
6.5 In geval van oorlog, oorlogsgevaar, atoomreacties, uitstraling van radioactiviteit
(anders dan voor medische doeleinden) of andere buitengewone
omstandigheden, zal uitbetaling van een verschuldigde uitkering onderworpen zijn
aan eventuele door de overheid te treffen maatregelen.
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