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Het Weten

Waard

• Secretariaat De Voorzorg

Marisstraat 23, 6165 AP Geleen

046 - 474 41 65

• Uw adreswijziging geeft u

altijd door aan het secretariaat

• Voor inlichtingen over uw

betalingen penningmeester 

Bert Geilen 046 - 481 08 80

• Of mail naar

penningmeester@devoorzorg.nl

• Tel. voorzitter 046 - 485 75 66

• U bereikt onze vertegen-

woordiger Luc Slomp via

046 - 474 01 21 of

06 - 55 11 31 98, e-mail:

uitvaartadviseur@devoorzorg.nl

• Voor hulp bij rouwbegeleiding

zie www.kairosbegeleiding.nl

• Bezoek de website:

www.devoorzorg.nl

• Voor al uw vragen en mede-

delingen: info@devoorzorg.nl
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- Samenwerking met

Peusen Uitvaartzorg

- Geldverzekering steeds 

populairder

- Van de voorzitter

De Algemene LedenvergaderingDe Algemene Ledenvergadering
Maandag 9 mei a.s.
houdt de vereni-
ging haar jaarlijkse
jaarvergadering in
gemeenschapshuis
‘De Baandert’ in
Sittard.
Aanvang 19.30 uur.

Het Bestuur ontvangt u graag om samen met
u het afgelopen jaar 2010 door te nemen.
Hoe staat het met de reserves? Wat doen de
beleggingen? Waar ligt de kracht van de ver-
eniging? Hoe sterk is de vereniging na de kre-
dietcrisis?
Allemaal vragen die deskundig voor u wor-

den toegelicht onder het genot van een kopje
koffie en een drankje.
De agenda voorziet ook in de benoeming van
bestuurslid P. Haas die ook voor de komende
periode weer herkiesbaar is. Voor de Raad
van Toezicht heeft mevrouw L. Cramers zich
kandidaat gesteld.
De jaarrekening is verzorgd door de accoun-
tant van Accon avm met als grondslag het
actuarieel rapport van onze actuaris.
Uiteraard kunt u uw eigen vragen ook stel-
len. Gebruik de groene antwoordkaart om u
aan te melden voor deze vergadering. Stuur
deze kaart op tijd terug, dan krijgt u van ons
de vergaderstukken thuis gestuurd.

In de maand november van het vorig jaar
heeft u een overzicht ontvangen van uw
uitvaartpolis(sen). Dit is de start geweest
van een campagne waarbij u massaal
kritisch naar uw verzekering heeft gekeken.
Met als resultaat: vele leden besluiten dat
een aanpassing van hun verzekerde bedrag
hard nodig is en zij verhogen hun verze-
kerd bedrag naar het maximum van 7500
euro. Echter de kosten voor een uitvaart
stijgen elk jaar. Hoe kun je dat opvangen?
De Voorzorg heeft daarvoor een nieuw
product in de markt gezet, de groeipolis.
Met de groeipolis kunt u uw bestaande
polis laten meegroeien. Een voorbeeld kan
dit duidelijk maken. U hebt een polis met
een waarde van 6000 euro. U besluit deze
polis elk jaar met bijvoorbeeld 2% (een
ander percentage kan ook) te laten groei-
en. Uw verzekerd bedrag stijgt mee en zo
blijft u goed verzekerd. Elk jaar ontvangt
u een overzicht van de hoogte van uw
verzekerd bedrag en de premie die daar-

bij hoort. U beslist dan of u de groei
voortzet, wijzigt of zelfs stopzet. Voor leden
die al voor het maximale bedrag verze-
kerd zijn, bestaat nu ook de mogelijkheid
aan te geven dat ze ook in de toekomst bij
elke verhoging in principe willen mee-
doen. Uiteraard krijgt u op tijd bericht
hierover. Daarna kunt u beslissen of de
verhoging en de nieuwe premie voor u in
orde is. Interesse? Laat u goed voorlich-
ten, stuur de groene antwoordkaart in
en we nemen contact met u op.

Ben ik goed verzekerd?Ben ik goed verzekerd?

        



Van de voorzitter

Het bank- en ver-

zekeringswezen

heeft de laatste

jaren veel fouten

gemaakt. Daarom

is het toezicht verscherpt. Alle

nieuwe eisen kosten echter veel

geld. Kleine verenigingen heb-

ben daar in verhouding het

meeste last van. Fusie ligt dan

voor de hand. Begrafenisfonds

Lindenheuvel heeft besloten

onder voorwaarden te willen

fuseren met stadgenoot De

Voorzorg. Inmiddels zijn alle

voorwaarden vervuld, maar

Lindenheuvel heeft nog even

uitstel gevraagd.

Ondertussen zit De Voorzorg

niet stil. In het belang van onze

leden is het belangrijk uit de

handen van de grote maat-

schappijen te blijven. Daarom

gaan bestuursleden op cursus,

wij volgen de markt, versterken

de organisatie, automatiseren,

zoeken samenwerking en moder-

niseren onze producten. Uniek

is het feit dat u sinds dit jaar

kunt kiezen voor een gewenst

uitvaartbedrag dat u daarna in

eigen tempo laat meegroeien.

Verder moeten wij van onze

toezichthouders verantwoor-

ding afleggen aan onze leden.

Nou, dat doen we graag.

Bijvoorbeeld met deze Nieuws-

brief, maar vooral via de jaar-

vergadering. Daar vertellen wij

alles over het reilen en zeilen

van onze vereniging, u kunt

vragen stellen en kennis maken

met de leden van het bestuur.

Gelukkig staat er weer een nieu-

we kandidaat klaar in de per-

soon van mevrouw Cramers,

maar uitbreiding is nog steeds

gewenst.

De Voorzorg is een Natura Uitvaartverzeke-
raar. Dit houdt in dat het verzekerd bedrag
besteed wordt aan uitvaartkosten en alles wat
daarmee samenhangt. De Voorzorg is dus geen
kapitaalverzekering. Want bij een kapitaalver-
zekering kunt u het vrijgekomen verzekerde
bedrag bij overlijden naar eigen goeddunken
besteden, ook aan andere zaken.
Voordat de uitkering van het verzekerd bedrag
plaatsvindt, vragen we de nabestaanden de
nota’s te overleggen. De vereniging heeft deze
nota’s nodig om bij controle aan te tonen dat
het geld daadwerkelijk is uitbetaald om uit-
vaartkosten te vergoeden, zodat we geen boete
riskeren van de Autoriteit Financiële Markten.
Of nog erger, het intrekken van de bevoegd-
heid verzekeringen af te sluiten.
Meestal verloopt deze administratieve afhan-
deling van de nota’s via de uitvaartonderne-
mer en heeft u als lid daar geen omkijken
naar. Bovendien toont de praktijk aan dat
zelden het verzekerd bedrag hoger is dan de
uitvaartkosten. Voor de enkele uitzondering
zoeken we in overleg naar een passende

oplossing.
Ook het afgelopen
jaar heeft Peusen
Uitvaartzorg meer
dan de helft van de
uitvaarten verzorgd
voor onze leden. Hoewel leden van De
Voorzorg vrij zijn in het kiezen van een uit-
vaartondernemer blijkt dat leden in Sittard
en omgeving steeds vaker voor Peusen
Uitvaartzorg kiezen. Kwaliteit en speciale
tarieven voor leden van De Voorzorg zorgen
voor deze constante groei.
Nu leeft bij vooral ouderen in Sittard nog
vaak het misverstand dat je als lid van De
Voorzorg de uitvaart door een uitvaarton-
dernemer uit Sittard moet laten verzorgen.
De vereniging De Voorzorg heeft in het ver-
leden nooit hierover afspraken gemaakt. En
wij zijn dan ook verbaasd over de hardnek-
kigheid van dit misverstand.

Maar nogmaals: leden zijn wel vrij in het kie-
zen van een uitvaartverzorger.

Een Natura UitvaartverzekeringEen Natura Uitvaartverzekering

U hebt bij De Voorzorg gekozen voor een
uitvaartverzekering in geld. Het aantal
verzekerden dat kiest voor een geldverze-
kering is de afgelopen jaren sterk toege-
nomen. En wel met 6%. Tegelijkertijd
neemt het aantal dat kiest voor een pak-
ketverzekering bij een uitvaart met het-
zelfde percentage af.
Vermoedelijk heeft deze trend te maken
met het groeiende bewustzijn om je eigen
uitvaart niet standaard te laten verlopen
volgens de spelregels van de pakketverze-
keraar, maar duidelijk een eigen invulling
te willen geven. Een verzekering met een
uitkering in geld geeft daarin een grotere
vrijheid. Een aantal jaren geleden maakte
een grote pakketverzekeraar met deze
slagzin “Geen zorgen, wij verzorgen” veel
nieuwe klanten.
Maar een steeds grotere groep verzekerden
heeft duidelijk de behoefte niet alleen
hun afscheid goed te regelen, maar vooral

ook persoonlijker. Nu lijkt het dat de
tendens wordt: “Geen zorgen, ik zorg
zelf”. En dan is de geldverzekering zeker
handiger.
Leg uw wensen vast met het wensen-
formulier.

Vraag het gratis aan via de groene
antwoordkaart of stuur een mail naar
info@devoorzorg.nl

Geldverzekering steeds populairderGeldverzekering steeds populairder


