
 

Spierdijk, januari 2018 

Beste leden, 

Allereerst willen wij als bestuur van de Begrafenis- en Crematievereniging “St. Jozef” u een 
gelukkig en gezond 2018 toewensen. Graag willen wij u via deze brief op de hoogte houden 
van diverse zaken die binnen het bestuur van de vereniging aan de orde zijn geweest en/of 
nog aan komen. 

Samenstelling van het bestuur per 01-01-2018 
Dhr. R. Knijn  voorzitter 
Dhr. H. Loos  secretaris 
Mw. K. van Kooten penningmeester en ledenadministratie 
Bestuursleden:  Mw. W. Kenter, Dhr. A. Smit, Dhr. F. Dignum en Dhr. P. Mul                  

Jaarvergadering 2017 
Op woensdag 17 Maart 2017 werd de 61e  jaarvergadering gehouden in “De Mantel” te 
Spierdijk. De voorzitter opende de vergadering door de namen van de overleden leden op  te 
lezen en er werd een kaars voor ze aangestoken. Tijdens deze jaarvergadering werd Jack 
Snoek in het zonnetje gezet als dank voor zijn inzet als drager. Wegens het behalen van de 
75-jarige leeftijd zal hij hiermee moeten stoppen. Theo Blom, Piet Koster, Will Kenter werden 
als jubilarissen in het zonnetje gezet. 
Tijdens de jaarvergadering is er ook gesproken over een rouwkamer in De Oever. Deze is 
inmiddels gereed. Een uitnodiging voor de open dagen vindt u bijgesloten bij deze brief. 

Bestuursverkiezing 
Tijdens de jaarvergadering was er de gebruikelijke bestuursverkiezing. Dit jaar waren er 2 
bestuursleden aftredend. Dhr. R. Knijn, voorzitter, was tussentijds aftredend en herkiesbaar 
aangezien er anders in de volgende jaarvergadering 2 mensen van het dagelijks bestuur 
aftredend/herkiesbaar zouden zijn.  Aftredend en herkiesbaar was verder Mw. W. Kenter. 
Daar er geen tegenkandidaten waren, werden beiden weer herkozen.   

Contributie 
Tijdens de jaarvergadering in 2017 is besloten om de contributie in 2018 niet te verhogen. 
Zodoende blijft het gezinslidmaatschap  € 44,00 (kinderen worden gratis meeverzekerd tot 
en met het jaar dat ze 18 jaar worden, mits ze als lid zijn opgegeven), voor alleenstaanden 
bedraagt dit € 22,00.  

Half februari wordt de contributie automatisch afgeschreven,  
U hoeft zelf niets over te maken. 

Dienstenpakket 
Wij zijn een vereniging welke diensten levert. Wij keren geen geld uit. Als u dus kiest voor 
een andere uitvaartleider dan komen alle rechten op het dienstenpakket van de vereniging te 
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vervallen. Ons dienstenpakket heeft een waarde van +/-  € 1.750,00. Hoe zag het 
dienstenpakket er ook al weer uit?  

 

Website 
Per 1  januari 2017 is de website van Begrafenis- en Crematievereniging “St. Jozef” online. 
Via deze link kunt u een kijkje nemen op de site: www.begrafenisverenigingstjozefspierdijk.nl 

Uitvaartleider 
De vereniging heeft Dhr. B. Blaauw als uitvaartleider. Hij is 24 uur per dag te bereiken via  

06-43440212. 
Bij zijn afwezigheid staat de telefoon altijd doorgeschakeld naar een collega uitvaartleider. 

62e jaarvergadering 
De vereniging houdt dit jaar de 62e Jaarvergadering, en wil U allen hiervoor uitnodigen: 
 Datum:  vrijdag 20 april 2018 
 Tijd:   20.00 uur 
 Locatie:  Jeugdgebouw “De Mantel”, Oeverland 4 te Spierdijk 

Met vriendelijke groeten,  
namens de Begrafenis- en Crematievereniging “St. Jozef”    

Dhr. R. Knijn, voorzitter  

Bij overlijden geeft uw lidmaatschap recht op de volgende diensten, die 
door de vereniging vergoed worden, mits ze door de vereniging uitgevoerd 
worden:  

• Uitvaartleider 
• Verzorging aangifte 
• Verzorging en controle overledene 
• Opbaren, thuis of in uitvaartcentrum 
• Inrichten rouwkamer, exclusief materialen 
• 2 x rouwauto (in de regio), 
• Dragers, 
• Levering kruisje en condoleanceregister 
• Gebruik van de koeling 
• Huisbewaking tijdens avondwake en uitvaart 

Verder regelt de vereniging de volgende diensten zonder winstoogmerk:  
• Het opstellen van advertentie,  
• Drukken van kaarten 
• Bespreken van dienst 
• Regelen van koffietafel, 
• Bestellen van bloemen, 
• Opsturen van polissen 


