
CONTRIBUTIES EN 
LIDMAATSCHAPSWAARDEN

CONTRIBUTIES PER JAAR IN EURO’S PER 1 JULI 2012

BASIS EN AANVULLEND LIDMAATSCHAP 
 leeftijdsklasse basis aanvullend totaal B + A

16 t/m 20 30,76 35,79 66,55

21 t/m 25 33,27 43,34 76,61

26 t/m 30 34,47 54,07 88,54

31 t/m 35 36,97 60,85 97,82

36 t/m 40 44,41 75,41 119,82

41 t/m 45 52,62 92,12 144,74

46 t/m 50 60,72 116,65 177,37

51 t/m 55 88,42 147,81 236,23

56 t/m 59 134,02 188,89 322,91

LIDMAATSCHAPSWAARDE  PER 1-1-2014

Basislidmaatschap  2.500,-

Basis-en aanvullend lidmaatschap 

1e overlijden (man/vrouw)  6.000,-

2e overlijden (man/vrouw)   6.000,-

(lid geworden voor 1-1-2014, € 4.500,-)

Voor kinderen gelden afwijkende bedragen;

BASISLIDMAATSCHAP  0 tot 1 jaar 1.000,-

 1 tot 16 jaar 1.900,-

BASIS-EN AANVULLEND LIDMAATSCHAP 

 0 tot 1 jaar 3.100,-

 1 tot 16 jaar 4.200,-

Bij bovenstaande lidmaatschappen voor de kinderen wordt er van-

uit gegaan dat beide ouders basis-lid of basis-en aanvullend lid zijn. 

Mocht één van de ouders elders verzekerd zijn of helemaal niet, dan 

gelden voor de kinderen andere lidmaatschapswaarden.

BASISLIDMAATSCHAP  BASIS- EN 

  AANVULLEND LIDMAATSCHAP

1 van de ouders is lid  1 van de ouders is lid

0 tot 1 jaar 600,- 0 tot 1 jaar 1.000,-

1 tot 16 jaar 1.275,- 1 tot 16 jaar  1.900,-

CONTRIBUTIE PER € 1.000,- 
PER 1 JULI 2012 PER KWARTAAL

Leeftijd Extra lidmaatschap 
op 2 levens

Extra lidmaatschap 
op 1 leven

16 2,98 2,68
17 3,07 2,76
18 3,16 2,84
19 3,25 2,92
20 3,35 3,01
21 3,45 3,10
22 3,56 3,20
23 3,67 3,30
24 3,79 3,40
25 3,91 3,51
26 4,03 3,62
27 4,17 3,74
28 4,31 3,86
29 4,45 3,99
30 4,60 4,12
31 4,76 4,26
32 4,93 4,41
33 5,11 4,57
34 5,29 4,73
35 5,49 4,90
36 5,69 5,08
37 5,91 5,27
38 6,13 5,47
39 6,37 5,67
40 6,62 5,89
41 6,88 6,12
42 7,16 6,36
43 7,44 6,61
44 7,75 6,87
45 8,07 7,15
46 8,40 7,44
47 8,76 7,74
48 9,13 8,06
49 9,52 8,40
50 9,94 8,76
51 10,38 9,13
52 10,84 9,53
53 11,33 9,95
54 11,85 10,39
55 12,40 10,86
56 12,98 11,36
57 13,60 11,88
58 14,25 12,43
59 14,94 13,02
60 15,68 13,64
61 16,46 14,30
62 17,30 15,00
63 18,18 15,74
64 19,12 16,52
65 20,12 17,36
66 21,19 18,24
67 22,32 19,17
68 23,53 20,16
69 24,81 21,21
70 26,18 22,32

EXTRA LIDMAATSCHAP VAN DE VOORZITTER

Is het al weer zo lang geleden? Sinds mei 2011 ben 
ik voorzitter van Draagt Elkanders Lasten. Bijna 6 
jaar alweer. Als ik deze jaren in gedachten even 
kort de revue laat passeren, dan is er veel gebeurd. 
Bestuursleden die kwamen en gingen, wijzigingen 
en uitbreiding van de personeelsformatie, het ge-
bouw is grondig verbouwd, het bestuur heeft een 
andere wijze van werken ingezet ten opzichte van 
de dagelijkse praktijk, een doorontwikkeling van de 
organisatie is in deze periode gestart, het dreigen-
de toezicht van de BNG is vooralsnog afgewend, 
etc. En toch, is het alweer 6 jaar? Kortom, ik con-
stateer maar weer eens voor mezelf, en op deze 
plaats ook voor u, dat de tijd vliegt!

Een klein beetje reflecteren op mezelf, het bestuur, het personeel. Het mag wel eens 
gedaan worden. Is er reden tot tevredenheid over ons doen en laten? Onze beslui-
ten? Doen wij het als bestuur en personeel van Draagt Elkanders Lasten altijd goed? 
Nou nee, we doen ons best. Maar wel met al onze menselijke tekortkomingen. En 
zeker, het kan altijd beter. En ongetwijfeld heeft u daar ook suggesties voor. We horen 
ze graag!

De gemeente heeft recent haar beleid ten aanzien van graf- en begrafenisrechten 
gewijzigd. U heeft daar thuis allemaal een brochure van ontvangen. Hoewel er door 
de gemeente enkele keren een informatiebijeenkomst werd georganiseerd, hebben 
wij met name na de verspreiding van de brochure nogal wat vragen gekregen. In 
overleg met de gemeente is dan ook besloten op de ledenvergadering nog eens een 
voorlichting te laten geven. Zijn er nog onduidelijkheden en heeft u nog vragen, dan 
nodig ik u van harte uit de ledenvergadering te bezoeken.

Op deze plaats is het ook goed om stil te staan bij onze personeels- en bestuursle-
den die te maken hebben met zorgen om hun gezondheid of anderszins. Onze bede 
is dat zij de kracht en sterkte mogen ontvangen die nodig is om moeilijke tijden te 
kunnen doorstaan.

De tijd vliegt. We doen allemaal ons best om die tijd goed en met zingeving te be-
steden, maar hoe we het ook wenden of keren, en hoe graag wij ook een lang en 
gelukkig leven willen, er komt vroeg of laat eens een eind aan. Voor ons allemaal. En 
dan is het goed te weten dat Christus zelf onze Borg en Middelaar is.

Juriean Brands

BESTUURSWISSELING
Onze secretaris, dhr. K.R. Verhoeff (Rick), neemt na 10 jaar 
afscheid als bestuurslid van Draagt Elkanders Lasten. Rick 
heeft zich de afgelopen jaren, tot tevredenheid van het Al-
gemeen Bestuur en de Directie van Draagt Elkanders Lasten 
BV, dienstbaar gemaakt als secretaris en directielid.

Op voordracht van het Algemeen Bestuur stellen wij u als nieuw bestuurslid 
dhr. B. Visser voor. In één van de volgende bestuursvergaderingen zal de 
invulling van de vrijgevallen bestuursfunctie besproken en ingevuld worden.

HET NIEUWE 
BEGRAVEN
Tot midden jaren 80 was het op Urk 
gebruikelijk dat het schudden van een 
graf tot de mogelijkheden van begra-
ven behoorde. 

Als de wettelijke grafrust verstreken was, werd 
de mogelijkheid geboden om de restanten 
van een overledene te verzamelen en op een 
waardige wijze iets dieper in hetzelfde graf te 
begraven, zodat er weer ruimte kwam voor 
één of meerdere overledenen. Op deze manier 
ontstonden er familiegraven waar in de loop 
der jaren soms wel 10 of meer overledenen 
begraven konden liggen. Totdat het moment 
dat deze procedure weer toegepast zou wor-
den en de medewerkers van de gemeente Urk 
geconfronteerd werden met een lichaam dat, 
waarschijnlijk door de grondstructuur van het 
oude kerkhof (keileem), gemummificeerd was. 
Op last van de toenmalige burgemeester is een 
verordening van kracht geworden, welke stelde 
dat er in een graf niet meer dan twee overlede-
nen begraven mochten worden en dat het graf 
daarna eeuwigdurend ( in de praktijk is dit 100 
jaar) gesloten zou worden.

In de jaren hierna werd er door de gemeente 
wel beleid geschreven voor de begraafplaat-
sen, maar dit werd in de praktijk niet uitgevoerd. 
De begraafplaatsen Holkenkamp en het Oude 
Kerkhof zijn, wat nieuwe graven betreft, vol. De 
uitbreiding van begraafplaats de Vormt krijgt 
steeds meer vorm. Omdat na deze uitbreiding 
begraafplaats de Vormt zijn maximale grootte 
heeft bereikt, is het voor het gemeentebestuur 

noodzakelijk geworden om beleid te maken 
over het begraven in onze gemeente. De ta-
rieven die hierbij horen, kunt u vinden op de 
website van de gemeente Urk. Het bestuur van 
Draagt Elkanders Lasten zal de begrafeniskos-
ten, zoals deze zich in de praktijk zullen ont-
wikkelen, monitoren en de pakketwaarden hier 
eventueel op aan gaan passen.

Uitleg over dit beleid vindt u in de folder die 
door de gemeente uitgegeven is. Deze folder is 
verkrijgbaar in het gemeentehuis en het Rouw-
centrum. Een ambtenaar, welke nauw betrok-
ken is geweest bij de vorming van het nieuwe 
beleid, komt tijdens onze ledenvergadering van 
DV 20 april nadere uitleg geven en eventuele 
vragen beantwoorden.

Omdat wij vanuit onze leden veel vragen krijgen 
over het nieuwe begrafenisbeleid verzoeken wij 
u aanwezig te zijn tijdens deze ledenvergade-
ring zodat u al uw vragen kunt stellen aan de 
vertegenwoordiger van de gemeente Urk.

EVEN 
VOORSTELLEN
Naam: Ben Visser

Adres: Kerkplein 197, 

Scherpenzeel (Gld) 

Getrouwd met: 

Albertje Visser-ten Napel

Samen hebben wij 4 kinderen, 

Jelle (6), Marinus (5), Johannes (2) 

en Christy (0)

Beroep: Burgemeester van 

Scherpenzeel

Motivatie om bestuurslid van 

Draagt Elkanders Lasten te worden:

Wij dragen DEL een warm hart toe. 

Het is mooi en dankbaar werk om 

voor mensen een waardige begrafe-

nis te verzorgen. Een dienende taak, 

voor heel de Urker gemeenschap.

WAT KOST EEN BEGRAFENIS? 

Dit is een veel gestelde vraag. In grote lijnen kunnen we dit wel 

aangeven, maar er zijn ook kosten die geheel afhankelijk zijn van de 

wensen en de grootte van de familie.

Bij begraven op zaterdag wordt door de Gemeente Urk een toeslag 

in rekening gebracht.

En, let wel, de grafrechten zijn voor bepaalde tijd.

De kosten van een eerste begrafenis op Urk bedragen ca. € 10.000,-.

Er is dan nog geen grafmonument.

Daarom is ons advies om goed na te denken over uw lidmaatschap. 

Het kan financiële zorgen voorkomen.

In december 2016 hebben wij in samen-
werking met ‘Steungroep alleenstaan-
den’ van de GKU een avond georgani-
seerd met als thema ‘Troost in donkere 
dagen’.  

Ds. Stam sprak over rouwverwerking en er 
was gelegenheid tot het stellen van vra-
gen.
Naar aanleiding van deze avond rees de 
vraag bij verschillende mensen of er aan-
dacht besteed kan worden aan rouwver-
werking bij het verlies van een kind. 

Het doolhof van emoties wat zo’n verlies 
met zich meebrengt, het vaak niet begre-
pen worden door de buitenwereld. Vragen 
als ‘waar vind ik steun?’ of misschien: ‘hoe 
kan ik tot steun zijn..?’
Wij hopen hier komend najaar uitgebreid 
bij stil te staan. Verdere informatie volgt in 
‘Het Urkerland’.

Van één van de ouders kregen wij onder-
staand gedicht toegestuurd. 

‘Het verliezen van je kind
Maakt je verdrietig en soms bang
Een kind verlies je niet een keer
Maar gewoon levenslang

Er is geen moment van ‘het is over’
De pijn blijft nu eenmaal altijd
Dat is ook heel gewoon denk ik
Een gegeven, een vaststaand feit

Zolang je kind genoemd wordt
Kun je als ‘ouder’ verder gaan
Zolang je kind niet wordt doodgezwegen
Je door het verdriet en de pijn ‘heenslaan’

Al kost het soms grote moeite
Onze rugzak is soms zwaar
Het helpt als mensen die met je dragen
Soms een heel klein stukje maar

Als we maar mogen blijven zeggen
Hoe afschuwelijk het toch is
Dat wij verder moeten gaan
Met die enorme leegte, het gemis

Dan is er niet alleen maar regen
Maar schijnt op z’n tijd ook de zon
Ik zou het ieder willen geven
Meteen, als ik het kon…

ROUW-
VERWERKING

Chr. Begrafenisvereniging D.E.L. 

Antwoordnummer 1825

8300 VS URK



9. Rondvraag

10. Sluiting

Het financiële verslag van de vereniging 

en de BV liggen, voor leden van Draagt 

Elkanders Lasten, tijdens kantooruren, 

ter inzage op het kantoor van het 

Rouwcentrum. 

De vergaderstukken kunnen in de week 

voorafgaande aan de ledenvergadering 

worden afgehaald in het Rouwcentrum, 

tevens tijdens kantooruren.

Namens het bestuur,

K.R. Verhoeff, secretaris

AGENDA LEDENVERGADERING

D.E.L.

Christelijke Onderlinge Begrafenisvereniging

‘Draagt Elkanders Lasten’ B.V.

De Noord 6, 8321 BA  Urk

Postbus 165, 8320 AD  Urk

E-mail: info@del-urk.nl

Telefoon: 0527 - 68 34 35
Fax: 0527 - 68 50 26

Donderdag 16 februari jl. werd door de gemeenteraad 
unaniem het nieuwe begraafplaatsenbeleid vastgesteld. 
Dit beleid geldt in het bijzonder voor de begraafplaats 
‘De Vormt’ en is per 1 maart 2017 ingaan. 

Het afgelopen anderhalf jaar is onder het toeziend oog van de commis-
sie Begraafplaatsen een zorgvuldig traject doorlopen om te komen tot 
een toekomstbestendig en maatschappelijk verantwoord beleid. Doel 
van het nieuwe beleid is om ook voor de toekomst voldoende graven, 
tegen betaalbare tarieven, beschikbaar te hebben. 

VOLDOENDE GRAVEN
Tijdens twee gehouden informatiebijeenkomsten voor de inwoners van 
Urk is het draagvlak voor verschillende scenario’s gepeild en zijn de 
wensen en behoeften geïnventariseerd. Deze zijn zoveel als mogelijk 
meegenomen in het nieuwe beleid. Dit beleid moet er voor zorgdra-
gen dat een optimale benutting van de begraafplaats De Vormt wordt 
gerealiseerd. Hierdoor is uitbreiding van de begraafplaats ‘De Vormt’ 
de komende jaren niet nodig en zullen tariefstijgingen beperkt blijven. 

KEUZEMOGELIJKHEDEN
Per 1 maart zijn er meerdere keuzemogelijkheden voor de nabestaan-
den. Nieuwe grafrechten voor zandgraven worden uitgegeven voor 30 
jaar met telkens de mogelijkheid tot verlenging, keldergraven worden 
uitgegeven voor 50 of 100 jaar. Daarnaast kan er gekozen worden om 
overledenen te begraven in een zogenaamd familiegraf. Een bestaand 
graf wordt heringericht voor nieuwe bijzettingen, waardoor het graf op-
nieuw kan worden gebruikt. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden, 
maar het tarief is lager. De graven waarvan afstand wordt gedaan of 
waarvan grafrechten zijn vervallen worden ook opnieuw gebruikt. De 
stoffelijke resten uit deze graven worden eerst zorgvuldig verzameld en 
ondergebracht in een verzamelgraf. 

RESERVERING
Voor grafrechten die in het verleden voor bepaalde tijd (30 jaar) zijn 
aangegaan en inmiddels zijn verlopen, is een coulanceregeling van 
toepassing. Een belanghebbende heeft de mogelijkheid om een re-

servering te plaatsen voor toekomstig gebruik of als nieuwe rechtheb-
bende een grafrecht aan te gaan. Voor de graven waarvan de looptijd 
van 30 jaar nog niet is verstreken, is voor afloop van de termijn van het 
grafrecht verlenging mogelijk. Rechthebbenden van grafrechten die 
een keuze moeten maken, ontvangen binnenkort persoonlijk een brief 
met uitleg. Bij de graven waarvan de rechthebbende bij de gemeente 
niet bekend is, wordt een bordje geplaatst met het verzoek contact op 
te nemen met de gemeente. 

INFORMATIEFOLDER
Eind februari is bij het Urkerland een informatiefolder gevoegd waarin 
het algemeen begraafplaatsenbeleid van de gemeente Urk wordt uit-
gelegd. De keuzemogelijkheden die vanaf 1 maart 2017 op begraaf-
plaats ‘De Vormt’ mogelijk zijn, komen onder meer in de folder aan 
bod. Mocht u na het lezen van de folder nog vragen hebben, kunt u 
deze mailen naar begraven@urk.nl of contact opnemen met de admi-
nistratie van de begraafplaatsen, tel. (0527) 689868. Voor meer infor-
matie over begraven kunt u de website www.urk.nl raadplegen. Onder 
het icoon ‘Wonen, verkeer en veiligheid’ bevindt zich onder het kopje 
‘Begraven op Urk’ uitgebreide informatie.   
  
UITNODIGING PRESENTATIE ‘BEGRAVEN OP URK’ 
Op donderdag 20 april aanstaande nodigen wij u graag uit voor de 
presentatie: ‘Begraven op Urk’.  Deze presentatie zal worden verzorgd 
door de gemeente Urk. Aan de hand van praktijkvoorbeelden zult u 
worden meegenomen in de wijzigingen die het nieuwe beleid voor be-
graafplaats ‘De Vormt’ met zich meebrengt. 

MEDEDELINGENBLAD

Draagt Elkanders Lasten
April 2017 • Nummer 27ONMISBAAR: HET DRAGERSTEAM 

VAN ‘DRAAGT ELKANDERS LASTEN’

BEGRAVEN OP URK

Zoals u bekend is, verzorgen wij als 
Begrafenisvereniging ‘Draagt Elkan-
ders Lasten’ begrafenissen van A tot 
Z.

Veel van onze werkzaamheden zijn voor het 
‘publiek’ niet zichtbaar, maar van groot be-
lang voor de dag van de begrafenis.
Of die dag stijlvol en met respect verloopt, 
hangt mede af van de dragers en de chauf-
feur van de rouwauto. 
Er mag niets misgaan en alles moet met eer-
bied en respect naar de overledene én nabe-
staanden toe uitgevoerd worden.
Er is dus een belangrijke rol weggelegd voor 
ons team van dragers. 
Deze mannen zijn verantwoordelijk voor het 
overbrengen van de overledene vanaf de 
plaats van opbaring naar de kerk en uiteinde-
lijk voor de begeleiding naar de laatste rust-
plaats.

Vandaar dat wij deze gedreven mensen graag 
nader aan u voor willen stellen.
Jan ten Napel, Pieter Hoekman, Albert Hoek-
man, Luut van den Berg, Jan van den Berg, 
Dirk Korf en sinds begin van dit jaar wordt ons 
team versterkt door Hessel Hakvoort en Wim 
Verbaan.
 
Ook achter de schermen zijn ze druk bezig 
om de kwaliteit van hun werk op niveau te 
houden. 

Zo hebben zij in de zomer van 2016 de cur-
sus ‘Etiquette voor dragers en chauffeurs’ 
gevolgd. Verschillende manieren van dragen, 
waaronder ‘het schouderen’, passeerden hier 
de revue.
Het schouderen van een kist is een vak apart. 
De kist wordt direct op de schouders gedra-
gen. Het is een stijlvolle manier om de overle-
dene de laatste eer te bewijzen. Schouderen 
in de kerk is niet altijd mogelijk, op de be-
graafplaats vaak wel. Onze uitvaartleiders ge-
ven u graag meer informatie.

Onze drager Dirk Korf gaat vanaf mei 2017 
de uitvaartleiders ook assisteren in het aan-

nemen van een uitvaart en het verzorgen en 
opbaren van overledenen. 

Voor het voetlicht: Jan van den Berg is dege-
ne die het langst als drager verbonden is aan 
onze vereniging. Al meer dan 27 jaar (vanaf 
10 oktober 1989) stelt hij zich beschikbaar om 
zijn bijdrage te leveren aan een respectvolle 
begrafenis.

VOOR HET VOETLICHT
JAN VAN DEN BERG
Hoe ben je eigenlijk bij DEL terecht 
gekomen?
Mijn zus Lenie werkte destijds als gastvrouw 
en die tipte Hendrik Kramer dat ik wel be-
langstelling had om drager te worden; ik 
herinner mijn eerste begrafenis als drager 
nog, de begrafenis van dhr. Fruytier uit Wijk 
3, 21 oktober 1989.

Destijds werkte ik als postbode bij de PTT 
en kon, in overleg met mijn leidinggevende, 
mijn werktijden zo aanpassen dat ik regel-
matig mee kon als drager.

Toen ik in Emmeloord ander werk kreeg, kon 
ik alleen op zaterdag en in de vakanties mij
dienstbaar maken als drager. Ik heb toen 
aangegeven dat ik beter kon gaan stoppen 
als drager maar daar wilde de toenmalige 
uitvaartleider niets van weten.

Kun jij je een ervaring herinneren die 
grote indruk bij je heeft achtergelaten?
Ja, dat was met de begrafenis van de twee 
bemanningsleden van ‘de Larissa’. Dit 
maakte een enorme indruk op mij. 
Ik herinner mij dat ik in die tijd, maar ook 

daarna, vaak een rondje achter de dijk ging 
fietsen om mijn hoofd leeg te maken en 
spanning kwijt te raken.

Hoe zie je nu de combinatie van je werk 
en je rol als drager bij DEL?
Ik mag mijn werk als drager nu ruim 27 jaar 
lang doen en ben nog steeds gemotiveerd 
en enthousiast; het beperkt zich weliswaar 
tot de zaterdagen en de vakanties maar ik 
wil dit mooie werk, zolang ik gezond blijf, 
voorlopig blijven doen.

LEDENVERGADERING 
Hiermee nodigt het bestuur u uit tot het bijwonen van de 
jaarlijkse ledenvergadering van onze vereniging op 
D.V. donderdag 20 april 2017, om 19.30 uur in de grote zaal
van het Rouwcentrum.

Agenda zie pagina 5. 

HEEFT U DIT AL GEREGELD EN AAN ONS DOORGEGEVEN?
Het is van uitermate groot belang dat u wijzigingen in adresgegevens, telefoonnummer, 

bankrekeningnummer,  huwelijk, geboorte, etc. doorgeeft aan onze administratie. 

Het komt helaas voor dat wij leden niet kunnen bereiken. Daardoor kan het, in het uiterste geval, 

zelfs tot uitschrijving komen. Geef daarom alle wijzigingen tijdig aan ons door. 

Het kan veel problemen voorkomen.

Wijzigingen kunt u ook via onze website doorgeven: www.del-urk.nl

D.V. donderdag 20 april 2016, 
aanvang 19.30 uur

1. Opening door de voorzitter

2. Mededelingen / vaststelling agenda

3. Verslag Algemene Ledenvergadering 14 april 2016

4. Jaaroverzicht secretaris 2016

5. Financieel verslag 2016

6. Statutenwijziging

7. Afscheid K.R. Verhoeff / voordracht nieuw 

bestuurslid B. Visser

 Pauze

8. Presentatie gemeente Urk, het nieuwe 

begrafenisbeleid

WIJZIGINGSKAART
De te wijzigen gegevens:

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Huwelijk, geboorte, verhuizing, bankrekeningnummer, 
of overige wijzigingen? Geef alles tijdig door, het kan veel 
problemen voorkomen!

Adresgegevens

Naam

___________________________________________________

Adres

___________________________________________________

Postcode en woonplaats

___________________________________________________

Telefoon

___________________________________________________

E-mailadres

___________________________________________________

Lidnr

Wij blijven graag op de hoogte van uw wijzigingen


