NIEUWSBRIEF
Augustus 2021

WAAROM IS EEN
LEVENSTESTAMENT NODIG ?
LEDENVERGADERING
De leden van de Coöperatieve Uitvaart
Vereniging Ermelo u.a. worden uitgenodigd
voor de jaarlijkse ledenvergadering die
gehouden zal worden op dinsdag 21
september 2021om 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.
13 oktober 2020
4. Bestuursverkiezing. Aftredend en
herkiesbaar is de heer W. Kosters.
Hij stelt zich nog 1 jaar beschikbaar.
Het bestuur stelt voor hem te herkiezen
voor een periode van 1 jaar.
5. Jaarverslag secretaris
6. Jaarstukken 2020 met
accountantsverklaring
7. Rondvraag
8. Sluiting
Na afloop van de vergadering zal notaris
Doorn uit Ermelo u bijpraten over het
levenstestament. Zie elders in deze
nieuwsbrief.
De stukken liggen vanaf 30 augustus 2021
op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur
voor de leden ter inzage in ons kantoor
Varenlaan 25.

uitnodiging

U komt gedurende uw leven in een situatie terecht dat u niet meer uw eigen
belangen kunt behartigen. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan de situatie dat u
door dementie, een andere ziekte of een ernstig ongeluk (u raakt in coma) langdurig
niet in staat bent om belangrijke zaken - privé en/of zakelijk - te regelen. U bent dan
wilsonbekwaam.
Een levenstestament is een document, opgesteld en vastgelegd bij de notaris, waarin u
uw wensen en instructies kunt laten vastleggen. Mocht er tijdens uw leven iets
gebeuren waardoor u (tijdelijk) uw belangen niet meer kunt behartigen, dan kunnen
uw wensen op die manier kenbaar worden gemaakt aan de mensen en instanties om
u heen. Het is een geruststellende gedachte dat een door u gekozen persoon, waarin
u alle vertrouwen hebt, namens u mag optreden als u door omstandigheden niet meer
kunt handelen.
U kunt ook een levenstestament maken als u bepaalde zaken niet zelf meer wilt
regelen en het prettiger vindt dat een ander dat voor u doet. Verder kan een
levenstestament praktisch zijn als u voor een lange periode afwezig bent, bijvoorbeeld
vanwege verblijf in het buitenland.
Een levenstestament is overigens niet alleen van belang voor oudere mensen, maar
ook voor jongeren, ondernemers en mensen met vermogen in het buitenland.
Graag vertel ik u op 21 september aanstaande meer over dit belangrijke onderwerp.
Wim Doorn van Doorn Jacobs Notarissen in Ermelo.

UITBREIDING DE VARENHOF
De uitbreiding van De Varenhof is onder architectuur uitgevoerd. Nadat in
februari 2020 bij het gemeentebestuur een aanvraag om een omgevingsvergunning
was ingediend en die verkregen was, is bouwbedrijf Prins uitgenodigd om de
werkzaamheden uit te voeren. De werkzaamheden kwamen juli j.l. klaar en
wij willen u graag laten zien hoe het geworden is.
In verband met de coronamaatregelen zijn wij voornemens om in 2022 een open dag
te houden waarop wij het hele gebouw openstellen en leveranciers willen uitnodigen.
Als u dat wilt kunt u ook op zaterdag 18 september 2021 van 14.00 uur tot 16.00 uur
de geheel vernieuwde koffiekamer bekijken.

Doe mee in ons depositofonds
Wij hebben geen winstoogmerk, daarom is
de uitvaartverzekeringspremie bij De Varenhof
laag. De premie blijft tot aan het einde van de
looptijd ongewijzigd. Door uw verzekering
bent u lid van de vereniging en mag u deelnemen in ons depositofonds. Hiermee doet
u een aanbetaling voor de kosten van de
toekomstige uitvaart. Bovendien profiteert
u van een aantrekkelijke jaarrente van 2,5%.
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Plus verzekerd van
een goede uitvaart
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