Protocol bij overlijden WWNA-lid
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1.

versie: 1.1

Wanneer wordt het complete wedstrijd/oefenprogramma en andere festiviteiten afgelast?
als een erelid of lid van verdienste overlijdt en de begrafenis pas na het weekend plaatsvindt
als een hoofdbestuurslid overlijdt en de begrafenis pas na het weekend plaatsvindt.
- als een van bovengenoemde personen overlijdt op een wedstrijddag en de melding is niet voor
08.00 uur binnen dan gaat het ochtendprogramma van die dag gewoon door.
indien de melding vroegtijdig binnen komt kan alsnog het middagprogramma worden geschrapt.
●
●

●

2.

In alle gevallen zal de secretaris de KNVB weekenddienst (06-53402131)
inlichten en afstemming zoeken over het wedstrijdprogramma van dat
weekend.
Alleen de secretaris kan uitstel vragen bij de KNVB.
Reglementair wordt alleen bij het overlijden van een lid van verdienste of
een bestuurslid uitstel verleend.
Wel kan voor een elftal waarvan een speler of een begeleider is
overleden uitstel worden gevraagd voor het spelen van de wedstrijd.
Er kan en mag dus niet zelfstandig beslist worden de wedstrijden te
schrappen.
als bekend is dat de overledene in het verleden aan heeft gegeven of
familie namens hem/haar aangeven geen behoefte te hebben aan deze
werkwijze zal conform deze wens gehandeld worden.

Indien de overledene op zaterdag wordt begraven, wordt alleen het programma van de zaterdag
afgelast.

3.
4.
-

5.

Wanneer mag een wedstrijd van een bepaald elftal worden afgelast?
als een speler of begeleider van het betreffende elftal overleden is en pas na het weekend wordt
begraven.
als voor of tijdens de wedstrijd een speler of begeleider overlijdt.
als een speler of begeleider van de tegenpartij overlijdt, voor of tijdens de wedstrijd.
als een van de andere aanwezigen op het complex overlijdt voor of tijdens de wedstrijd.
Wat wordt gedaan bij het overlijden van een lid van WWNA?
advertentie plaatsen in de plaatselijke krant. Uit de verenigingskas wordt maar 1 advertentie
namens hele vereniging geplaatst, door de secretaris op te stellen.
Kaart sturen
bloemstukje, met kaart of lint (indien gewenst). Ook hier geldt: maar 1 bloemstuk uit de
verenigingskas te betalen, eigen initiatieven van commissies mogen uiteraard op eigen kosten.
“in memoriam” in het klubjournaal door voorzitter
condoleance bezoeken.
begrafenis of crematie bezoeken.
Afscheid woord bij de crematie of begrafenis (indien gewenst) door voorzitter, voorzitter neemt
hierover contact op met de nabestaanden.

-

Wat wordt gedaan bij het overlijden van een persoon die op het moment van overlijden geen
lid is van de vereniging maar wel werkzaamheden verricht voor de vereniging.
bloemstukje (indien gewenst).
Kaart sturen
“in memoriam” op sociale media.
condoleance bezoeken.
begrafenis/crematie bezoeken.

-

Wat wordt gedaan bij het overlijden van een sponsor?
kaart sturen.
condoleance bezoeken.

6.
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7.

versie: 1.1

Welke handelingen moeten gepleegd worden bij het afgelasten van wedstrijden i.v.m. het
overlijden van een erelid, lid van verdienste of een hoofdbestuurslid.

-

-

-

Bij het afgelasten van wedstrijden of het gehele programma;
KNVB bellen
secretaris (bij afwezigheid lees voorzitter)
wedstrijden afgelasten in de app
secretaris
consul bellen
secretaris
tegenstander(s) bellen
secretaris
scheidsrechter(s) bellen
secretaris
jeugdbestuur bellen
secretaris
trainers/leiders bellen
secretaris
kantinecommissie bellen
secretaris
bestuursdienst/terreindienst/gastvrouwen secretaris
leden inlichten via publicatie op
secretaris
publicatiebord of andere media
Waar moet men verder aan denken.
WWNA vlag halfstok hangen.
1 minuut stilte houden voor aanvang van wedstrijden op eerstvolgende speeldag.
Vanaf moment overlijden tot moment begraven/cremeren wordt geen muziek gedraaid in het
clubhuis.
Gerichte actie:
Bij het overlijden van een persoon wordt door de secretaris of de voorzitter zo snel
mogelijk gekeken, welke functie de persoon of de naaste omgeving van deze persoon,
binnen de vereniging bekleedt.
Indien de getroffene een functie bekleedt waarin hij door diverse mensen benaderd wordt,
dan moet deze lijn snel op de hoogte worden gebracht.
Wat te doen bij het overlijden van een persoon op het sportcomplex
ziekenwagen/dokter bellen door bestuursdienst .
opvangen betrokkenen in de bestuurskamer door DB en bestuursdienst.
opvangen hulpverleners door bestuursdienst.
e.v.t. familie bellen/berichten door voorzitter/secretaris iom politie.
Voorzitter/secretaris bellen door bestuursdienst.
contactpersoon aanwijzen voor de telefoon door secretaris/voorzitter.
kantinebediening inlichten i.v.m. muziek e.d.

In gevallen waarin dit protocol niet voorziet beslissen de voorzitter en de secretaris naar eigen
inzicht en treden waar mogelijk in overleg met betrokkenen. De richtlijnen van de KNVB zijn
leidend.
Namens het bestuur,
september 2022
G.J. Wassink
Voorzitter

F.J. Beekhuis
secretaris

3

