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ACTUALITEIT VAN GEGEVENS
Een kloppende ledenadministratie is van groot belang. Geef wijzigingen daarom 
tijdig door via het contactformulier op onze website of rechtstreeks mailen naar;
administratie@mementomori-surhuisterveen.nl

ONDERHOUDSBIJDRAGE
Memento Mori heeft een eigen begraafplaats en we doen er veel moeite voor om deze 
netjes te onderhouden. Er wordt o.a. gemaaid, gesnoeid en de paden worden netjes 
onderhouden. Aan het onderhouden van de begraafplaats zijn kosten verbonden. Het 
is gebruikelijk dat de rechthebbenden op de graven jaarlijks een klein bedrag betalen 
waarmee de kosten voor het jaarlijks onderhoud worden gedekt. 

Deze onderhoudsbijdrage werd tot nu toe niet geïnd omdat er 
geen afspraken over waren gemaakt. Bovendien was de recht-
hebbende administratie niet op orde. 

Tijdens de vorige ledenvergadering zijn er afspraken gemaakt 
over de onderhoudsbijdrage en ondertussen is de rechthebben-
de administratie op orde. Dit betekent dat we nu daadwerkelijk 
de onderhoudsbijdrage gaan incasseren bij de rechthebbenden. 
Alle rechthebbenden worden hier persoonlijk over geïnformeerd. 
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voorzitter

DOORGAAN
Het afgelopen jaar hebben we als uitvaartvereniging en bijzondere begraafplaats opnieuw 
veel zaken kunnen realiseren.

De ingrijpendste zaken zijn wel de realisatie van een geheel nieuwe aula en de verdere 
actualisatie van de begraafplaatsadministratie.
De meeste bordjes bij de graven kunnen worden verwijderd maar we hebben nog steeds 
niet alle rechthebbenden kunnen achterhalen. Vandaar dat we het publicatiejaar hebben 
verlengd tot 1 oktober 2019. U leest daar meer over in deze nieuwsbrief en onze website.

De aula in ‘De Bining’ te Surhuisterveen is zo goed als klaar. Er is veel aandacht besteed aan 
het creëren van een aangename en vertrouwde omgeving waar nabestaanden in alle rust en 
privacy afscheid kunnen nemen. In de sfeervol ingerichte familiekamer is gelegenheid om 
koffie te zetten en rustig met elkaar samen te zijn. Nabestaanden 
krijgen een sleutel zodat ze de gelegenheid hebben hun dier-
bare te bezoeken wanneer ze willen. De aula heeft een aparte 
ingang aan de andere kant van het gebouw. Het moet een echt 
thuisgevoel geven.

Inmiddels heeft PKN besloten om ook de resterende ruimten van 
‘De Bining’ volledig te renoveren. De renovatiewerkzaamheden 
zullen naar verwachting in juli 2019 afgerond zijn. Memento Mori 
is nauw betrokken met deze ontwikkelingen. 

We beschikken hierdoor straks over een prachtige 
voorziening waar we trots op mogen zijn en welke voorziet in een duidelijke behoefte.

Maar ook dagelijkse en andere zaken vragen aandacht. Zoals  bijvoorbeeld de jaarlijkse 
lichtjesavond welke ook door veel mensen wordt gewaardeerd. 
Een mooi initiatief.

Kortom, er blijven genoeg uitdagingen om door te gaan.
En dat doen we graag voor u!



Voortgang rechthebbende administratie
Na hard werken kunnen we u melden dat de rechthebbende administratie op orde is. Hoewel van 
meer dan 50 procent van de graven de rechthebbenden bekend zijn, streven we naar een percen-
tage van 70 procent. Om dit te realiseren hebben we besloten het publicatiejaar met 
5 maanden te verlengen tot 1 oktober 2019. Zo krijgen meer rechthebbenden de kans om alsnog 
de overeenkomst te formaliseren die destijds bij aankoop van het graf (door 
ouders e.a.) is aangegaan. Met het aangaan van deze overeenkomst is de 
rechthebbende 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.
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. 
Let op: Na dit publicatiejaar, dat eindigt op 1 oktober 2019, verliezen alle bestaande grafbewijzen 
(ook van gereserveerde, nog lege, graven), waarvan zich geen rechthebbende hebben gemeld, 
hun rechtsgeldigheid. We zullen publicaties in een aantal dagbladen plaatsen en de bordjes bij de 
graven zullen naar de actuele stand worden aangepast. Op de website (onder het kopje begraaf-
plaats) vindt u de link naar een overzicht van gezochte rechthebbende per perk. 
Voor meer informatie kunt u mailen naar: begraafplaats@mementomori-surhuisterveen.nl 

NIJBOER UITVAARTZORG
Wij zijn ons ervan bewust dat een uitvaartvereniging geen toekomst heeft op basis van vrijwilli-
gers. De uitvaartbranche is commerciëler geworden en er worden steeds meer eisen aan een 
uitvaart gesteld. In Nijboer Uitvaartzorg hebben wij een professionele partner gevonden die 
alles in eigen beheer kan uitvoeren en voorop loopt op het gebied van uitvaarten. Door goede 
prijsafspraken met Nijboer houden we grip op de tarieven. Net als Memento Mori geeft Nijboer, 
naast de gunstige leden-tarieven, zelf ook nog een flinke korting op de uitvaart van leden.
Op de website staan onze tarieven duidelijk vermeld zodat u kunt zien dat uw financieel voor-
deel als lid fors oploopt ten opzichte van niet-leden.

Nijboer Uitvaartzorg, die alles in eigen beheer kan uitvoeren, 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 Uitvaart-
zorg, zij kunnen dan met u de mogelijkheden bespreken. 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 15 mei 2019 
in De Lantearne Surhuisterveen, meer informatie op www.mementomori-surhuisterveen.nl

 

 
 
 
Graag melden bij begraafplaatsadministratie 
Tel: 06-275 283 92 
 
E-mail: begraafplaats@mementomori-surhuisterveen.nl 

NIEUW BESTUURSLID
Renske van der Kooi-Hoekstra, 
gehuwd en meer dan 35 jaar 
woonachtig in Surhuisterveen.
Ik ben enige tijd geleden ge-
vraagd of ik zitting wilde nemen 
in het bestuur van Memento Mori. 
Hier hoefde ik niet lang over na te 
denken het is namelijk voor veel 
verenigingen moeilijk om vrij-
willigers en bestuursleden te 
krijgen terwijl die echt nodig zijn. 
Memento Mori heeft de afgelopen 
jaren een vernieuwing ingezet, een 
nieuwe Aula, de verbouwing van 
het baarhuisje en het up to date 
brengen van de administratie.
Ik wil mij dan ook graag inzetten 
voor een vereniging die zich wil 
ontwikkelen en mee wil gaan met 
de huidige tijd.

Renske Hoekstra

Memento Mori heeft als taak zich volledig in te zetten voor een uitvaart op basis van respect en 
tegen een gecontroleerde prijs, zonder winstoogmerk. Het uniek gegeven dat Memento Mori een 
eigen begraafplaats heeft, levert bijzonder veel financieel voordeel op voor haar leden. Naast het 
financieel voordeel heeft lidmaatschap ook te maken met solidariteit. Voor jonge mensen is het 
goed te weten dat ze door lid te worden van de uitvaartvereniging er mede voor zorgen dat de 
uitvaart in ons dorp voor alle leden betaalbaar blijft. Bij een eventuele verhuizing kan het lidmaat-
schap meeverhuizen en bij een andere uitvaartvereniging worden voortgezet. 

VOORDELEN LIDMAATSCHAP

Wolter  Postma
secretaris

Wieger Riemersma
Bestuurslid

WERKZAAMHEDEN BEGRAAFPLAATS 
Wieger Riemersma is als beheerder verantwoordelijk voor de werkzaamheden op de begraafplaats en wordt 
daarbij geassisteerd door Roel Veenstra. Naast onderhoudswerkzaamheden wijst de beheerder graven toe en 
zet deze uit voor de grafdelver. Ook is de beheerder aanwezig bij het plaatsen van een 
urn in de urnenmuur en bij het uitstrooien op het strooiveld. Naast de dagelijkse werk-
zaamheden zorgen ze ervoor dat het grootonderhoud op de begraafplaats goed verloopt. 
De sintelpaden zijn ondertussen opnieuw aangebracht en liggen er weer netjes bij. Het 
toegangshek wordt binnenkort tijdelijk verwijderd en voorzien van nieuwe poedercoating 
en beter hang- en sluitwerk. Gedurende deze werkzaamheden zal er een tijdelijk hek 
worden geplaats. Plannen om de urnenmuur te renoveren worden momenteel besproken. 
Ook willen we graag meer aandacht besteden aan de groenaankleding van bepaalde 
plaatsen op de begraafplaats. 
Om achterstallig grootonderhoud in de toekomst te voorkomen is er een 10-jarenplan 
voor periodiek jaarlijks onderhoud door de beheerder opgesteld. 

Roel Veenstra
Bestuurslid


