
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Van  Uitvaartvereniging “ Borger en Omstreken “

Van de leden en de gezinsleden.

Lid van de U.B.O. kunnen zijn:
Artikel 1.
Personen van 18 jaar en ouder.
Wanneer men bij aanvang van het lidmaatschap ouder is  dan 29 jaar worden entreekosten in 
rekening gebracht. Deze worden als volgt berekend:
 a.  Een door het bestuur vast te stellen bedrag van 30 t/m 35 jaar,
 b.  De achterstallige contributie tot het jaar van lidmaatschap, bij de berekening wordt het 
      bedrag van het voorgaande jaar genomen
 c.  De contributie van het jaar van inschrijving onafhankelijk  de datum van registratie.

Artikel 2.
a.  Als gezin worden aangemerkt  het samenwonen van 1- of 2 ouders met hun wettige kinderen. 
     Kinderen in de leeftijd tot 18 jaar zijn vrijgesteld van het betalen van contributie
b.  Ongehuwde kinderen waarvoor géén aanvullende contributie wordt betaald, worden niet als 
      gezinslid aangemerkt en worden uit de administratie van de U.B.O. afgevoerd  indien zij als 
      gezinslid waren ingeschreven.
c.   Ongehuwde samenwonende broers en zusters

Rechten van de leden.
Artikel 3
Ten behoeve van de leden en de door de U.B.O.  van hen in de ledenadministratie opgenomen 
gezinsleden, woonachtig binnen het werkgebied van de U.B.O., worden bij overlijden op de wijze 
door het bestuur te bepalen de navolgende diensten en verstrekkingen gedaan:

a.   verzorging van de overledene;
b.   Opbaren in ons uitvaartcentrum te Borger.
c.    Het overbrengen van de overledene vanuit ziekenhuizen, verpleeghuizen e.d. binnen een 
       straal van 20 km. vanaf het dorp Borger naar de woning, of het rouwcentrum te Borger.
       Wanneer de afstand groter is worden meerkosten in rekening gebracht. 
d.    Bij een toevallig overlijden (bijv. vakantie o.i.d.) in Nederland: 
       Overbrengen overledene naar zijn/haar woning of het rouwcentrum te Borger, voor zover 
       geen rechten kunnen worden ontleend aan andere verzekeringsvormen.
       Bij eenzelfde overlijden in het buitenland geldt het vorenstaande vanaf de Nederlandse grens
       of bij vervoer per vliegtuig vanaf het vliegveld bij aankomst in Nederland
e.    Alle assistentie van de ten behoeve van de U.B.O. werkende uitvaartleiders overeenkomstig    
       de  hun door het bestuur verstrekte instructie   
f.    Assistentie van 4 dragers voor een overledene van 5 jaar of ouder en van 2 dragers voor een  
       overleden kind beneden 5 jaar met uitzondering van een dood geboren of direkt na de        
       geboorte overleden kind. Hierbij zal maximaal 1 drager assisteren.
g.    Het zgn. verluiden na overlijden en luiden bij een uitvaart van de torenklok te Borger. 
h.    Gebruik van de aula bij registertekenen, condoleance en/of begrafenis
i.     Een door de ledenvergadering te bepalen tegemoetkoming in de kist en koffietafel
k.    Akte van overlijden en wettelijke registratie.      
 l.    Voorschotbetaling; deze zijn geregeld in de Statuten artikel 2 onder 3, 4 e 5 . De niet voor   
       rekening van de U.B.O. blijvende kosten worden de nabestaanden voor kostprijs in rekening 
       gebracht. De rekening dient binnen veertien dagen na dagtekening te worden voldaan.
       Bij nalatigheid kan het bedrag worden verhoogd met de wettelijke rente en indien nodig
       gerechtelijk worden ingevorderd. Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van    
       de nabestaanden.
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m.  De verzorging van de uitvaart zal worden geregeld door de door het bestuur gecontracteerde
       Uitvaartverzorgingsbedrijf. 

Artikel 4
De kosten van rouwdrukwerk, advertenties; van graf- en begraafrechten; van meerkosten als 
gevolg van uitvaart vanuit een ander gebouw dan onder artikel 3, letter b bedoelde rouwcentrum
en de opbaring elders komen niet ten laste van de U.B.O..

Artikel 5
Ingeval van crematie blijven ten laste van de U.B.O. zoveel kosten als een begrafenis te Borger 
zou hebben gekost

Artikel 6
Uitvaarten van leden c.q.  gezinsleden, die buiten het werkgebied van de vereniging  wonen en/of
op een zodanige plaats dat redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat het door de U.B.O. 
gecontracteerd bedrijf de uitvaart kan verzorgen zal aan de nabestaanden een dusdanig bedrag 
van de uitvaartkosten worden uitgekeerd als een begrafenis te Borger zou hebben gekost.
De regeling hiervan behoort bij uitsluiting toe aan het dagelijks bestuur, met de mogelijkheid van
beroep op het algemeen bestuur binnen één maand.

Crematiefonds

Artikel 7
Daar er nog zeer weinig crematoria waren en mede daardoor crematie een kostbare 
aangelegenheid was, is in 1973 een crematiefonds opgericht.  In de loop van de tijd is de situatie 
verandert waardoor op de jaarvergadering van 1997 is besloten geen nieuwe leden meer toe te 
laten per 1 januari 1998. Het fonds als zodanig blijft bestaan.

1. De inkomsten van dit fonds bestaan uit de contributies van de deelnemers in het fonds.
2. De ontvangsten en uitgaven van het crematiefonds worden in de boekhouding van de U.B.O.
    afzonderlijk geadministreerd zodat altijd de toestand van het fonds aan te tonen is.
3. De gelden van het crematiefonds worden op dezelfde wijze belegd als het reservefonds van de 
    U.B.O.       
Uit het crematiefonds wordt een door het bestuur vastgestelde financiële tegemoetkoming 
toegekend, naast de verstrekkingen van het pakket van de U.B.O.

     
      


