st.Ghausia Begrafenis Commissie
st.GBC, Boudewijnstaat 57, 3073 ZA Rotterdam, Telefoon nr. 010-4845149, KvK nr. 24446166

Contact na 18:uur :0628687826 Aftab of 0624880097 Shahid
Overdag 0614328013 Fazal of 0624708732 Akram of 0623200493 Naeem

ABN-AMRO IBAN NL79 ABNA 0543 4484 28
Een malig Donatie €………………………

Jaarlijks donatie €…………………………

Registratienummer: ……………………………………

Inschrijfformulier:
Persoonsgegevens:
Naam

: ..................................................................................................................................

M

V

Adres

: ...........................................................................................................................................................

Postcode/plaats : ...........................................................................................................................................................
Telefoon nr.

: ................................................E-mail................................................................................................

Geboortedatum : ...............................................Geboorteplaats...................................................................................
IBAN Rekening nr:........................................................................................................................................................
Burgelijke staat :

Gehuwd

Ongehuwd

Gescheiden

Weduw (e) (naar)

Gegevens partner:
Naam
: ...................................................................................................................................

M

V

Geboortedatum : .............................................Geboorteplaats.......................................................................................
Gegevens kinderen:
1. Naam
: ….......................................................................Geboortedatum...............................

M

V

: ….......................................................................Geboortedatum...............................

M

V

3. Naam
: ….......................................................................Geboortedatum...............................
Gezondheidsverklaring:
Alle opgegeven gezinsleden zijn gezond
ja
nee

M

V

M

V

2. Naam

Contactgegevens in Pakistan:
Naam

: ................................................................................................................................

Telefoon nr.

: ........................................................................................................................................................

Begrafeniswensen: .......................................................................................................................................................

Datum: ..................................................... Akkoord aanvrager :……………………………………………….…….
Akkoord Bestuur SGBC:

Bestuur 1: ................................................................... Bestuur 2: ...............................................................................
Donatie : €72,- p.j vanaf 18 jaar, gezin (inclusief kinderen tot 18 jaar) € 144,- p.j.Voor meer info zie regelemen SGBC.
Graag van alle opgegeven personen een kopie van legitimatiebewijs bijsluiten. U kunt ook de formulier digitaal opsturen naar volgende email adres:
sgbc16@gmail.com

Huishoudelijk Reglement
Stichting Ghausia Begrafenis Commissie (st.GBC)
Versie jan 2022
1. Stichting Ghausia Begrafenis Commissie (st.GBC)
1.1. De stichting heeft als doel het op basis van vrijwilligheid en solidariteit bieden van
ondersteuning aan haar donateur en/of donateurs rondom de verzorging van
uitvaarten op islamitische wijze;
1.2. De stichting is geen verzekeringsmaatschappij
1.3. Het bezoek adres van de st GBC is Bouwdewijnstraat 57, 3073 ZA Rotterdam;
1.4. De stichting staat ingeschreven in het handelsregister van de KvK te Rotterdam
onder nummer: 24446166;
1.5. De stichting onderhoudt een ondersteuningsfonds bij de ABN-AMRO Bank te
Rotterdam onder rekeningnummer: IBAN NL56 INGB 0009 4783 37
2. Donateur
2.1. Onder donateur wordt verstaan, bij hoofdzakelijk Pakistaanse moslims die een legale
verblijfstitel hebben in Nederland;
2.2. De donateur dient zich bij de stichting aan te melden door middel van een volledig
ingevulde aanmeldingsformulier.
2.3. De donateur heeft kennisgenomen van dit regelement en onder tekent het bij
aanmelding.
2.4. Het ingevulde aanmeldformulier wordt door het bestuur van de stichting beoordeeld
op volledigheid van de verstrekte gegevens;
2.5. Voor 18-20 jaar is geen eigen bijdrage van toepassing, als de donateur ouder is bij
aanmelding, dan is het volgende tabel van toepassing op de leeftijdsgroep voor
eenmalige bijdrage. Volgende tabel is van toepassing:
• 21 t/m 25 jaar - individu € 250,- pp
• 26 t/m 30 jaar - individu € 500,- pp
• 31 t/m 35 jaar - individu € 900,- pp
• 36 t/m 40 jaar - individu € 1200,- pp
• 41 t/m 45 jaar - individu € 1600,- pp
• 46 t/m 50 jaar - individu € 2000,- pp
• 51 t/m 60 jaar - individu € 3750,- pp
• Boven 61 jaar – individu €4500,- pp
2.6. Elke donateur die ouder is dan 18 jaar, dient €72,- per persoon per jaar te doneren.
2.7. Alleenstaande ouder met een of meer kinderen onder de 18 jaar betaalt €100 per
jaar.
2.8. Een gezin met kinderen onder de 18 jaar betaalt € 144,- per jaar.
2.9. De donateur is verplicht alle relevante wijzigingen en zijn persoonlijke situatie of
andere relevante wijzigingen binnen een termijn van drie maanden schriftelijk (e-mail)
aan de stichting te melden; voorbeelden van relevante wijzigingen zijn: geboorte van
een kind, huwelijk, scheiding, en contact gegevens. Zolang de wijziging bij stichting
niet kenbaar zijn gemaakt stichting is niet verantwoordelijk voor dekking.
2.10. Zodra minderjarige kinderen de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt moeten ze
Zelfstandig lid worden van stGBC..Na de 18e verjaardag is er geen dekking voor de
kinderen. Het is verantwoording van ouders dat zij dit op tijd doorgeven.
2.11. De donateur en geregistreerde partner/ kinderen dienen in Nederland woonachtig te
zijn.
2.12. Gehuwde personen jonger dan achttien jaar worden gezien als een ‘zelfstandige’
(volwassen) donateur.
2.13. Als een zelfstandig donateur geen donatie betaalt aan moskee dan accepteert
stGBC geen donatie voor de uitvaart en stGBC draagt geen verantwoording voor
uitvaart kosten.
2.14. Als een donateur de donateurschap zelf opzegt of de donateur wordt uitgeschreven
wegens niet op tijd betalen van de donatie, dan kan de donateur de betaalde
eigenbijdrage of jaarlijkse donatie niet terug vragen van de st GBC.
3. Donaties.
3.1. De stichting onderhoudt een ondersteuningsfonds ter borging van haar doelstelling
zoals vastgelegd in artikel 1, lid 1.1;
3.2. De stichting accepteert donaties, schenkingen en giften;
3.3. De donateur doneert het jaarlijkse verschuldigde bedrag op de rekening (§1.5) van
de stichting;
3.4. Dit bedrag dient, iedere jaar, uiterlijk op de 31 maart op de rekening van de stichting
te zijn bijgeschreven;
3.5. Gecombineerde, maandelijkse en/of termijn donaties zijn toegestaan met vooraf
verkregen schriftelijk akkoord vanuit de stichting;
3.6. Indien de jaarlijkse donatie na meerdere herinneringen of verstrijken van 30 juni niet
is bijgeschreven vervalt het recht van de donateur op de ondersteuning rondom de
verzorging van uitvaart.;
3.7. Indien wenselijk kan een ex-donateur zich opnieuw aanmelden als donateur waarbij
niet betaalde bijdrage en boete in rekening zal worden gebracht, alleen als de
donateur gezond is.
3.8. De donaties worden uitsluitend gebruikt om de doelstelling van de stichting na te
streven;
3.9. In beperkte gevallen wordt de donatiefonds gebruikt ter dekking van overige
noodzakelijke kosten van de stichting ter borging van haar doelstelling;
3.10. Als gevolg van economische ontwikkelingen wordt het jaarlijks te doneren bedrag
jaarlijks geïndexeerd (CBS-index) door de stichting;

3.11. De stichting en daarmee het bestuur kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien
het fonds uitgeput raakt als gevolg van de gemaakte kosten ter borging van haar
doelstelling;
3.12. Indien uitputting van (financiële) middelen dreigt, zal de stichting dit (schriftelijk)
kenbaar maken aan haar donateurs. In een dergelijke situatie kan de stichting om
een extra donatie vragen. Donateurs hebben in dat geval keus om de stichting te
blijven steunen of het donateurschap te beëindigen. De donateur verliest dan alle
rechten op de ondersteuning rondom de verzorging van een uitvaart.
4. Ondersteuning
4.1. De stichting biedt morele steun aan nabestaanden bij een uitvaart.
4.2. De financiële ondersteuning beperkt zich tot de reële en noodzakelijke gemaakte
basiskosten voor de uitvaart;
4.3. De gemaakte kosten dienen inzichtelijk gemaakt te worden door de nabestaanden
met originele facturen;
4.4. Er wordt ten alle tijde een maximum financiële ondersteuning gehanteerd;
4.5. Bij overlijden in Nederland heeft de donateur recht op het ‘basispakket’. Het
basispakket bestaat uit een houten Begrafeniskist van goede kwaliteit en een
begraafplaats die tot 30 jaar gereserveerd zal zijn. De begraafplaats kan ook
verlengd worden na 30 jaar. De kosten hiervan zijn dan voor de rekening van
nabestaanden. De onderhoud kosten zijn ook voor nabestaanden.
4.6. Transportkosten bij overlijden in het buitenland zijn uitgesloten van vergoeding door
de stichting. Als nabestaanden het stoffelijk overschot van de overledene in
Nederland willen begraven, dan moeten de nabestaanden ervoor zorgen dat het
stoffelijk overschot afleveren aan stichting adres. De kosten hiervan komen voor de
rekening van de nabestaanden. Als het stoffelijk overschot is overgedragen aan st
GBC, dan is het de taak van st GBC om zorg te dragen voor de rituele bewassing
van het stoffelijk overschot en het begraven van de stoffelijk overschot. Hiervoor
gemaakte kosten zullen vergoed worden door st GBC.
4.7. De stichting zal één familielid van de overleden donateur voorzien van een
(retour)vliegticket, economie class, als hij/zij meegaat met het stoffelijk overschot
vanuit Nederland naar het land van herkomst (Pakistan);
4.8. De nabestaanden dienen zelf zorg te dragen voor het regelen van het vliegticket,
visums etc.; indien overlijden in het land van herkomst (Pakistan) plaatsvindt,
bijvoorbeeld tijdens vakantie of kort/ lang verblijf, zal de stichting enkel de werkelijke
begrafeniskosten tot max € 500 financieren aan wettelijk nabestaanden. Als er
meerder nabestaanden zijn dan wil st GBC schriftelijk verzoek van alle nabestaanden
hebben aan wie de bedrag mag uitgekeerd worden. Als de nabestaanden niet eens
zijn dan wordt dit bedrag niet uitgekeerd.
4.9. Als een donateur in Nederland komt te overlijden, wordt er door de stichting
aangewezen persoon, die het stoffelijk overschot naar Pakistan brengt, de kosten
vergoed voor economisch klas retourticket.
4.10. In geval dat de donateur zijn/haar wensen ten aanzien van de uitvaart niet aan
st.GBC heeft doorgegeven, zullen de nabestaanden van de donateur beslissingen
nemen omtrent de uitvaart.
4.11. De kosten van de uitvaart in het buitenland worden alleen vergoed tot
maximumkosten die in Nederland gemaakt kunnen worden. Als de kosten in het
buitenland lager zijn dat de kosten die gemaakt kunnen worden in Nederland dan
vergoed de st GBC alleen de werkelijke kosten. In het buitenland gemaakte kosten
worden alleen vergoed bij overlegging van originele facturen.
4.12. Contante financiële ondersteuning wordt door de stichting vermeden/ zoveel mogelijk
beperkt.
4.13. Kinderen tot de leeftijd van 18 jaar worden begraven voor een periode van 15 jaar.
5. Overige bepalingen
5.1. De stichting zal geen (financiële) ondersteuning bieden indien er sprake is van:
o Een nieuw aangemeld donateur die binnen twee jaar na aanmelding komt te
overlijden. In dergelijke gevallen wordt alleen de door desbetreffende donateur
betaalde donaties worden geretourneerd (geld voor donateurs die
ongeneeslijk zijn verklaard). De kosten van de uitvaart zullen door de
nabestaanden gedragen moeten worden.
o Bij bekendwording van fraude of ontstaan van twijfel rondom de integriteit van
de donateur of het achterhouden van relevante informatie voor de stichting;
o Niet houden aan het huishoudelijk reglement;
o In alle overige gevallen waarin het bestuur redelijkerwijze beslist.
5.2. Het bestuur van de stichting is bevoegd dit reglement zonder aankondiging, waar
nodig aan op te schorten;
5.3. Ten alle tijde zijn de bepalingen van de meest actuele reglement van kracht.
5.4. Het bestuur zal elke wijziging van dit regelement communiceren met de donateur.
5.5. Beslissingen van het bestuur prevaleren boven dit reglement;
5.6. In geval er een rechtszaak tegen de stichting wordt aangespannen dient de
rechtszitting bij een gerechtelijke instantie in Rotterdam plaats te vinden.
5.7. Leden zijn verplicht bij wijzigingen van adres, telefoon, email en gezin situatie
schriftelijk te melden bij de St. GBC binnen 1 maand. Bij niet aanmelden van
wijzigingen zijn allen gevolgen voor de donateur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bestuur via e-mail: sgbc16@gmail.com of telefonisch: +31 (0)10-484 51 49
© Copyright – 01-01-2021, Stichting Ghausia Begrafenis Commissie

Inschrijf formulier
St. Masjid Ghausia Rotterdam
Boudewijnstaat 57, 3073 ZA Rotterdam, Telefoon nr. 010-4845149, NL72ABNA0808763342 KvK nr.804857003

Inschrijfformulier:

Registratienummer: _________________________

Bent u al bestaande lid van St. Masjid Ghausia Rotterdam

☐ Ja

☐ Nee

Persoonsgegevens:
Naam: _________________________________________________ Geslacht ☐ Man ☐ Vrouw
Adres: __________________________________________________________________________
Post Code Woonplaats: ____________________________________________________________
Tel nr: __________________________________________________________________________
E-mail: _________________________________________________________________________
Donatie Beddrag: €______________________________________________________________
Bank/Giro Nummer: ______________________________________________________________
Naam Rekening houder:___________________________________________________________

Donatie bedrag kunt u overmaken op onderstaande rekeningnummer met vermelding
van u registratienummer 11-xxx

ABN-AMRO bank: NL72 ABNA 0808 7633 42

Te name van St. Masjid Ghausia Rotterdam
Email
pg. 1
st.MGR, Bouwdewijnstraat 57, 3073 ZA Rotterdam, Telefoon nr. 010-4845149, IBAN NL72 ABNA 0808763342 KvK nr. 804857003

