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VERANDERINGEN  

In deze derde nieuwsbrief van 
Memento Mori gaat het onder 
andere over veranderingen.

Veranderingen die zichtbaar 
zijn maar ook administratieve 
zaken die zich vaak buiten uw 
gezichtsveld afspelen. Memen-
to Mori is al geruime tijd bezig 
om al deze zaken op een rijtje 
te zetten zodat wij een actuele 
vereniging kunnen zijn die uw 
uitvaartwensen op een respect-
volle maar ook efficiënte wijze 
kan realiseren. Dit is best veel 
werk en daarbij hebben wij ook 
uw hulp nodig. In deze nieuws-
brief wordt dit verder toegelicht 
en ontvangt u een persoonlijk 
schrijven hierover.

Daarnaast zijn wij met de 
realisatie van een nieuwe aula in 
een vergevorderd stadium.

Voor de begraafplaats staat  
bewegwijzering en ‘aankleding’ 
op de agenda. 
Met de restauratie van het 
baarhuisje, met daarin een 
toiletvoorziening, komt de finish 
van de uitbreiding van onze 
begraafplaats in zicht. 
Veel, dankbaar, werk dat wij 
graag voor u doen!

 

Cor Hager
Voorzitter Memento Mori
Surhuisterveen

actuele informatie op
www.mementomori-surhuisterveen.nl

LID WORDEN EN BLIJVEN
Iedereen mag lid worden van onze vereniging, ongeacht woonplaats. 
Wilt u worden begraven op onze begraafplaats, dan moet er minimaal een tweede graad 
familieverbintenis (1e graad is ouder en kind, 2e graad is broer of zus) zijn met een inwoner 
van Surhuisterveen of met een overledene die ligt begraven op onze begraafplaats. 
Bij crematie is dit niet van toepassing. U bent lid zolang u de contributie betaalt. Als deze 
betaling uitblijft en het lukt ons niet om deze contributie te innen, dan vervalt uiteindelijk het 
lidmaatschap. Het is dus belangrijk dat verhuizingen en andere mutaties door u worden 
doorgegeven, aangezien via andere kanalen deze gegevens niet worden verstrekt.
Besluit u op latere leeftijd lid te worden van Memento Mori, dan moet er entreegeld worden 
betaald. Wilt u in Surhuisterveen begraven worden, dan adviseren wij u lid te worden van 
onze vereniging. Het kan lonend zijn, als u lid bent van een andere uitvaartvereniging, om 
u te laten overschrijven naar Memento Mori. De penningmeester kan het entree- of over-
schrijfgeld voor u berekenen.

DE FINANCIËLE VOORDELEN VAN UW LIDMAATSCHAP
Memento Mori heeft voor haar leden geregeld, dat er op de dienstverlening korting wordt 
verstrekt. Naast de vaste ledenkorting van de vereniging ontvangt u ook korting bij 
Nijboer Uitvaartzorg op de rekening van de uitvaart. Verder krijgt u als lid van Memento 
Mori specifieke korting op een aantal vastgestelde tarieven van de bijzondere begraaf-
plaats in Surhuisterveen. Deze kortingen worden door Nijboer Uitvaartzorg in mindering 
gebracht op de eindafrekening van de uitvaart. De kortingen worden verstrekt aan elk lid 
vanaf de leeftijd van 4 jaar, tot 4 jaar wordt 50% van de ledenkorting uitgekeerd.

ACTUALITEIT VAN GEGEVENS
Een kloppende ledenadministratie is van groot belang zodat wij onze leden kunnen 
bereiken. Wij zijn daarbij volledig afhankelijk van u. Het is van groot belang dat u 
adreswijzigingen, wijzigingen binnen het gezin, zoals geboorte, echtscheiding, 
verhuizing van gezinsleden, wijzigingen van rekeningnummers en dergelijke door-
geeft aan onze ledenadministrateur. U kunt dit doen via het contactformulier op onze 
website. Ook kunt u de administrateur mailen via:  
administratie@mementomori-surhuisterveen.nl of bellen: 0512-365688.

ONBEPAALDE EN BEPAALDE GRAFRECHTEN
Vanaf 1986 is het wettelijk mogelijk het ‘recht tot begraven’ voor bepaalde tijd uit te geven. 
Onze vereniging heeft deze regel pas van begin 1999 ingevoerd. Hiervoor werd geen 
termijn benoemd en waren grafrechten dus voor onbepaalde termijn. Op het toenmali-
ge ‘Bewijs van eigendom’ is daarom niets vermeld over het verstrijken van het ‘recht tot 
begraven’.  Onbepaalde grafrechten blijven aan deze graven verbonden tot het moment 
waarop het ‘recht op begraven’ vervalt door afstand hiervan te doen of het niet nakomen 
van de verplichtingen.

Sinds begin 1999 gelden dus bepaalde grafrechten, dat wil zeggen een termijn 40 jaar 
nadat het graf is gesloten. Op 15 april 2014 is bepaald, dat deze termijn direct ingaat bij 
het verkrijgen van het ‘recht tot begraven’, dit recht kan telkens met 10 jaar worden ver-
lengd. Dit is in tegenstelling tot de vermelding in de vorige nieuwsbrief waarbij werd aan-
gegeven, dat de verlenging zich beperkte tot 6x een periode van 10 jaar. U kunt op basis 
van het verkregen ‘recht tot begraven’ in overleg met de beheerder in beperkte mate een 
graflocatie reserveren. De bepaalde grafrechten vervallen als wordt besloten deze niet te 
verlengen of als de rechthebbende niet meer voldoet aan zijn/haar verplichtingen.






RENOVATIE VAN HET BAARHUISJE
Het baarhuisje is een fraai voorbeeld van Jugendstil in deze regio en dateert uit 1908. 
Het ontwerp van architect A. Velding is van cultuurhistorische en architectonische 
waarde. Het klokkenstoeltje in het torentje is aan de voorzijde open, waardoor de stoel-
constructie met luidklokje zichtbaar is. Het torentje is gedekt door een rieten helmdakje 
waarop een zinken piron staat met smeedijzeren bekroning. De toegang tot het linkerdeel 
van het gebouw, waar voorheen de lijkwagen stond opgesteld, is in een eerdere fase 
aangepast. De toegang gaan we met de renovatie weer terugbrengen in oorspronkelijke 
staat. Verder wordt het baarhuisje opgeknapt en voorzien van een toilet.

INRICHTING 
BEGRAAFPLAATS
De begraafplaats zal in de komen-
de tijd worden voorzien van nieuw 
meubilair. Er komt een perk- 
aanduiding en rijnummering en 
een publicatiebord. Met het reali-
seren van deze onderdelen is de 
begraafplaats van Surhuisterveen 
klaar voor de toekomst!

RECHTHEBBENDE ADMINISTRATIE
Sinds dit jaar gebruiken we voor de registratie van overledenen en rechthebbenden een 
automatiseringssysteem, dit is verplicht sinds 1991. Hieruit is gebleken, dat deze adminis-
tratie niet volledig is. Een rechthebbende is de houder van het ‘recht tot begraven’. 
Met deze rechthebbende wordt een overéénkomst afgesloten en is daarmee de eerste 
verantwoordelijke voor de staat en het onderhoud van het graf (monument). 
De rechthebbende heeft hierdoor een aantal verplichtingen:

1. Het doorgeven van wijzigingen m.b.t. de rechthebbende, zoals adresgegevens.
2. Het betalen van de algemene onderhoudsbijdrage.
3. Het onderhouden van de grafbedekking (monument en begroeiing).

Wordt niet voldaan aan deze verplichtingen dan kan het ‘recht tot begraven’ op grond van 
de bepalingen uit het beheersreglement komen te vervallen. Een ander belangrijk element 
van deze registratie is de verkrijgingsdatum en de ingangsdatum van bepaalde grafrech-
ten. Na 38 jaar vanaf de ingangsdatum, moeten rechthebbenden worden aangeschreven 
om te informeren of ze het ‘recht tot begraven’ met 10 jaar willen verlengen. Zonder auto-
matisering en correcte adresgegevens is het niet mogelijk om dit tijdig uit te voeren.

Rechthebbenden die nu bij ons bekend zijn ontvangen een brief om de ontbrekende ge-
gevens aan te vullen. Onbekende rechthebbenden worden doormiddel van publicaties in 
dagbladen en op de website gevraagd zich binnen een bepaalde termijn te melden. 
Een volledige en kloppende rechthebbende administratie is van groot belang. Wij zijn 
hierbij echter afhankelijk van de gegevens die u als rechthebbende aan ons verstrekt. 
Voor meer informatie kunt u mailen naar: begraafplaats@mementomori-surhuisterveen.nl

DE AULA
Memento Mori maakt in voorkomende gevallen gebruik van de aula van Nijboer Uitvaartzorg te Drogeham. Bij hoge uitzondering 
wordt nog gebruik gemaakt van de aula bij ‘t Suyderhuys, deze is echter erg gedateerd. Voor een dorp als Surhuisterveen is dit een 
tekortkoming. Door de leden is dit in de algemene ledenvergadering meerdere keren naar voren gebracht. Het bestuur heeft nu een 
oplossing gevonden door de aula onder te brengen in een deel van ‘De Bining’. Er ligt een intentieoveréénkomst met de kerkrent-
meesters van de PKN-gemeente voor verhuur van dit een gedeelte van het gebouw, rechts van de ingang (oude kerkenraadskamer 
met de berging). Aan de westzijde wordt een nieuwe, aparte, ingang gecreëerd. De intentie is, dat deze ruimte uitsluitend wordt 
gebruikt door Memento Mori. Architect Visser heeft inmiddels opdracht gekregen om de plannen verder uit te werken. 
Wij hopen nog dit jaar gebruik te kunnen maken van deze nieuwe voorziening, zodat daarmee in een behoefte is voorzien. 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 10 mei a.s. wordt meer informatie gegeven over dit project.

HERGEBRUIK GRAF
Een gebruikt graf kan worden hergebruikt als 
de rechthebbende dit besluit. 
Dit in tegenstelling tot eerdere berichtge-
ving hierover. In het geval van onbepaalde 
grafrechten heeft de rechthebbende twee 
mogelijkheden:

1. Afstand doen van de bestaande graf-
rechten en een verzoek doen tot het ver-
krijgen van nieuwe bepaalde grafrechten.
2. Een verzoek doen tot gereed maken van 
hergebruik van het graf. De onbepaalde graf-
rechten blijven dan verbonden aan het graf.

In beide gevallen moet voldaan worden aan 
de hiervoor vastgestelde tarieven. 
Zijn de grafrechten bepaald, ook dan is 
hergebruik mogelijk, alleen dan is optie 2 
niet aan de orde en moeten er nieuwe graf-
rechten worden verkregen door eerst afstand 
te doen van de bestaande bepaalde rechten.

NIJBOER UITVAARTZORG
Nijboer Uitvaartzorg uit Drogeham is de vaste uitvaartverzorger van Memento Mori. 
Ook wanneer een lid van Memento Mori elders woont, of de uitvaart op een andere locatie 
moet plaatsvinden behoort dit tot de mogelijkheden. U heeft de garantie, dat uw uitvaart 
wordt verzorgd en geregeld volgens uw persoonlijke wensen. Nijboer Uitvaartzorg is vanaf 
het eerste moment tot en met de eindafhandeling uw contactadres. 
Zij verzorgen tevens voor u de volledige administratie zoals de kostenopgave van uw 
wensen en de eindafrekening van de uitvaart.  
Nijboer Uitvaartzorg is dag en nacht bereikbaar onder nummer: 0512-331420.

Uiteraard kan het voorkomen, dat u voor uw uitvaart een persoonlijke voorkeur heeft voor 
een andere uitvaartverzorger. Dit is geen probleem indien u dit tijdig aangeeft bij Nijboer 
Uitvaartzorg, bij voorkeur voor uw uitvaart, zij kunnen dan met de mogelijkheden bespre-
ken. Legt u zelf contact met een andere uitvaartverzorger, zonder overleg met Nijboer 
Uitvaartzorg, dan zal de ledenkorting van Memento Mori niet worden uitgekeerd.

Algemene Ledenvergadering  Memento Mori 10 mei 2017 
in De Lantearne Surhuisterveen, meer informatie op www.mementomori-surhuisterveen.nl


