Jaarverslag 2007
Sinds 2007 heeft de uitvaartvereniging een eigen website, te weten www.uitvaartverenigingandijk.nl
De website is gemaakt met hulp van Joke Beers-Blom.
Veel van de teksten zijn aangeleverd door onze uitvaartbegeleidster Carla Basjes.
Het is een website geworden met informatie over de vereniging, de huiskamers, contactgegevens,
mogelijkheid tot het stellen van vragen en mooie foto’s.
Het is een website geworden waar we trots op kunnen zijn.
Het uitvaartcentrum is gedeeltelijk opgeknapt.
Er zijn nieuwe naamborden geplaatst met het logo van de uitvaartvereniging.
De opbaarkamer en hal zijn door de beheerder van het uitvaartcentrum, dhr. Stef van Oeffelen,
opgeknapt. Mobiel heeft gezorgd voor bijpassende bekleding.
Verder zijn er diverse vernieuwingen gerealiseerd zoals een baarplank, nieuwe rokken en
bloemenstandaards.
In maart is er een fusie geweest van de Federatie van Onderlinge Uitvaartverenigingen Noord Holland
NVU-LSUW. De nieuwe naam wordt Nardus.
De uitvaartvereniging is in onderhandeling met de gemeente over het stuk grond achter het
uitvaartcentrum. De bedoeling is om dit als stiltegebied in te richten.
Alle post, bedoeld voor de vereniging, wordt nu centraal bezorgd op Ibislaan 3, het adres van het
uitvaartcentrum.
Als aanvullende dienst wordt nu aan de nabestaanden de mogelijkheid geboden om een tijdelijke
grafmarkering te plaatsen.
DLE werkt nu samen met bloemist Keppel te Andijk
Personeel:
Mevr. Carla Basjes heeft haar diploma aan het STIVU gehaald voor uitvaartbegeleidster.
Mevr. Diana Verver is coördinator van de verzorgsters geworden.
Dhr. Douwe Greydanus is bereid gevonden om als invaller te werken voor de beheerder van het
uitvaartcentrum.
Vergaderingen:
Het bestuur heeft dit jaar 11x vergaderd.
Verder is er werkoverleg geweest met de dragers, de verzorgster/gastvrouwen, de beheerder van het
uitvaartcentrum en met de uitvaartleiding.
Uitvaarten:
In 2007 waren er 29 uitvaarten, waarvan 17 begrafenissen, 8 crematies en 4 verzorgd door derden.
Dit is een daling van 6 uitvaarten ten opzichte van 2006.
Deze uitvaarten betroffen 18 leden,7 niet-leden en 4 steunleden.
Het ledenbestand is gedaald van 1413 naar 1378 leden.
Opmerkelijk is dat er steeds vaker uitvaarten verzorgd worden waar buitenlanders (Polen) bij
betrokken zijn. Om deze uitvaarten goed geregeld te hebben, is er een document opgesteld met alle
nodige informatie voor nabestaanden. Dit document is hierna in het Pools vertaald.

