
 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
 
Dit Huishoudelijk Reglement treedt in werking een dag na de vaststelling, waarna alle voorgaande  
uitgaven komen te vervallen. 
 
     
Artikel 1. UITVAARTBEGELEIDING  

Voor leden en ingeschrevenen gelden de volgende tegemoetkomingen: 
 
a. Verzorging van de overledene 

▪ Het verzorgen en kistleggen van de overledene. 
Hiervoor staat een maximum bedrag welke jaarlijks door het bestuur wordt vastgesteld. 
 

 
 b.  Het regelen en verzorgen van de uitvaart door de uitvaartbegeleider (max. 25 uur) t.w.: 

▪ Het reserveren en organiseren van alle betrokken partijen en locaties voor de uitvaart. 
▪ Aangifte in gemeente van overlijden. 
▪ Verzorging en opmaak rouwdrukwerk en advertenties. 
▪ Opbaren van de overledene op een condoleance avond, op de dag van de uitvaart en  

de dagelijkse controles van de overledene. 
▪ Begeleiding van condoleanceavond en dag van de uitvaart.  
Hiervoor staat een maximum bedrag welke jaarlijks door het bestuur wordt vastgesteld. 

 
 
 c. Vervoer      

▪ Vervoer van plaats van overlijden naar plaats van opbaren, en vervoer op de dag van  
de uitvaart.  

Hiervoor staat een maximum bedrag welke jaarlijks door het bestuur wordt vastgesteld. 
 
 
 



 

 

 
 

 
 d.   Opbaring        

▪ Thuis 
▪ In een aula  
▪ Thanatopraxie 
Hiervoor staat een maximum bedrag welke jaarlijks door het bestuur wordt vastgesteld. 

 
    

 e. Kist 
  Hiervoor staat een maximum bedrag welke jaarlijks door het bestuur wordt vastgesteld. 
   
     
 f. Vrij te besteden. Mocht in bovengenoemde posten a t/m e het maximale bedrag niet behaald  

worden, dan is het resterende bedrag vrij te besteden aan bijvoorbeeld:  
▪ Dragers 
▪ Advertentie 
▪ Bloemen 
▪ Volgauto’s  

 
 
 
Artikel 2 a. VERZORGING BINNEN HET WERKGEBIED 
De vereniging verzorgt in principe de uitvaarten binnen (de voormalig gemeente) Markelo en de  
grensgemeenten daarvan, met daarvoor door het bestuur aangestelde uitvaartbegeleiders. Uitsluitend  
de tegemoetkomingen van de gebruikte diensten zoals vermeld in artikel 1 worden verrekend. 
 
 
 
 
 



 

 

 
Artikel 2 b. 
Onder het werkgebied verstaat men (de voormalig gemeente) Markelo.  
 
 
 
Artikel 3. VERZORGING BUITEN  HET WERKGEBIED 
De vereniging verzorgt geen uitvaarten buiten het werkgebied. Uitzondering hierop zijn grensgemeenten  

van (de voormalig gemeente) Markelo en willekeurige crematoria. 

Indien een overledene elders wordt begraven of gecremeerd zal daarvoor een vergoeding worden verleend  
zoals is aangegeven in artikel 1. De vergoedingen kunnen dan verrekend worden volgens de tarieven zoals  
in Markelo voor de desbetreffende posten door het bestuur is vastgesteld, voor zover van de daarin genoemde  
verzorging ook elders gebruik gemaakt is. 
 
 
Artikel 4. 
Mocht door onvoorziene omstandigheden de kas niet toereikend zijn om de onkosten te dekken, dan kan van  
de leden een extra bijdrage worden gevraagd. 
     
   
Artikel 5. 
Bij overlijden van een lid- c.q. ingeschrevene zal hiervan melding worden gedaan bij de beschikbare  
uitvaartbegeleider, die direct alles in het werk stelt wat nodig is tot verzorging van de uitvaart. Tijdens weekend-  
en/of vakantiediensten zal gehandeld worden volgens het dienstrooster. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Artikel 6. VERGOEDINGEN              
Als de nabestaanden de verzorging van de uitvaart niet via of aan de vereniging opdragen, dan is de vereniging  

rechtens niet gehouden tot vergoeding van de gemaakte kosten. De Laatste Eer is namelijk een natura-vereniging  

die diensten (volgens artikel 1) aanbiedt, en geen, door derden gemaakte kosten hoeft te vergoeden.  

 
 
Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 25 november 2020, ingaande 1 januari 2021. 
 
Het bestuur van “De Laatste Eer” Markelo, 
 
voorzitter: G. Zandvoort 
  
secretaris: A. Karsenberg-Elkink  
 
penningmeester: A. Elkink 
 
leden :  M. Slaghuis-Klein Velderman 
   H. Wevers 
   J. Heilersig 
   R. Kempers 
   H. Rotman 
          
 


