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PROTOCOL BIJ OVERLIJDEN

Protocol bij overlijden.
Overlijden van een verenigingslid:
Bij het overlijden van een lid van de vereniging, of er nu sprake is van een pupil, junior, senior, een
kaderlid, een Lid van Verdienste of Erelid, komt het Dagelijks Bestuur op zo kort mogelijke termijn bij
elkaar komt.
In het geval van het overlijden van een spelend lid zullen ook de betreffende leiders worden
uitgenodigd en in het geval van het overlijden van een leider zal een afvaardiging van het betreffende
team worden betrokken in het overleg.
Er kunnen dan zo snel mogelijk afspraken worden gemaakt met betrekking tot zaken die natuurlijk
onmiddellijk na het overlijden van het lid dienen te worden geregeld, uiteraard de wensen van de
familie ten alle tijden respecterend.

Bij het bericht van een overlijden dient het bestuur ten eerste zorg te dragen voor:
Verificatie.
Bij het bericht van het overlijden van een lid van de vereniging wordt dit trieste nieuws eerst door
het dagelijks bestuur geverifieerd.
Bij juistheid van het bericht wordt het algemeen bestuur in kennis gesteld. Daarna worden de direct
betrokken kaderleden in kennis gesteld van het overlijden.
Dan zal op een zo kort mogelijke termijn een spoedvergadering worden gehouden waarbij in ieder
geval het Dagelijks Bestuur aanwezig zal zijn.
Daarnaast worden de direct betrokken kaderleden of medespelers/-sters (of eventuele
afvaardigingen) uitgenodigd.

Spoedoverleg.
In dit spoedoverleg dienen aan de orde te komen:
1. Huisbezoek.
Stelt de familie het op prijs om door het bestuur van de vereniging te worden bezocht dan zal
een delegatie van het bestuur in overleg met de familie een condoleancebezoek brengen.
In voorkomend geval kan ook de leiders worden verzocht een condoleancebezoek, al dan
niet samen met het bestuur, te brengen.
2. Rouwadvertentie.
De vereniging zal namens bestuur en leden een rouwadvertentie laten plaatsen in het
plaatselijke of regionale dagblad, één dag na of in voorkomend geval onder de
rouwadvertentie van de familie.
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Ook het betreffende team en/of commissies hebben de mogelijkheid om een "eigen"
rouwadvertentie te laten plaatsen.
Het bestuur zal in voorkomend geval de advertentie laten plaatsen in overleg met de
betreffende (kader-)leden.
3. Bloemen.
Door het bestuur van de vereniging wordt er in principe een bloemstuk besteld voor € 50,00
bij voorkeur bij de verenigingssponsor of adverteerder.
Ook de betrokken teams en/of commissies hebben de mogelijkheid om een "eigen"
bloemstuk te verzorgen.
Het bestuur zal in voorkomend geval de bloemstukken bestellen in overleg met de
betreffende (kader-)leden.
Indien bloemen niet worden gewenst en de normaliter voor bloemen beschikbaar gestelde
gelden worden besteed voor een goed doel, zal de vereniging een schenking van € 50,00
doen voor het door de familie te bepalen goede doel.
4. Condoleancebezoek.
Indien er door de familie de mogelijkheid wordt geboden om afscheid van de overledene te
nemen, dan zal er in ieder geval een zo groot mogelijke delegatie van het bestuur hiervan
gebruik maken.
Het wordt uiteraard zeer op prijs gesteld als de mogelijkheid bestaat dat zowel het voltallige
bestuur, als in voorkomend geval ook zoveel mogelijk leden, het condoleanceregister tekenen.
5. Afscheidswoord.
Indien het door de familie op prijs wordt gesteld dat een afscheidswoord in de kerk, een
grafrede, of een afscheidswoord in het crematorium wordt gesproken, dan dient zo mogelijk
de voorzitter van de vereniging hieraan gehoor te geven.
6. Begrafenis/crematie.
Het bestuur zal, in voorkomend geval, in overleg met de betreffende leiders, de coördinatie
op zich nemen om voor zoveel mogelijke belangstellenden vervoer te regelen voor de
begrafenis of crematie.
7. Herdenking.
In het weekend van overlijden of het eerstvolgend weekend na het overlijden van een
verenigingslid worden de vlaggen halfstok gehangen en worden geen reclamevlaggen
opgehangen. De thuisspelende pupillen, junioren- en seniorenteams houden voorafgaand
aan de wedstrijd één minuut stilte, dit na overleg met de scheidsrechter.
Brief.
Indien de nabestaanden van een verenigingslid besluiten dat er geen mogelijkheid zal zijn voor een
condoleancebezoek zal in de week na het overlijden van het lid een brief aan de nabestaanden
worden gestuurd met zo mogelijk troostende woorden.
Hierin zal tevens worden aangegeven dat op de homepage van de website een "In Memoriam" zal
worden geplaatst.
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Overlijden naaste familielid:
Bij het overlijden van een naast familielid van een verenigingslid, of er nu sprake is van een naast
familielid van een pupil, junior, senior, een kaderlid, een Lid van Verdienste of Erelid, komt het
Dagelijks Bestuur op zo kort mogelijke termijn bij elkaar.
Daarbij zullen verdere direct betrokkenen worden uitgenodigd.
Er kunnen dan zo snel mogelijk afspraken worden gemaakt over zaken die natuurlijk onmiddellijk na
het overlijden van een naast familielid dienen te worden geregeld, uiteraard de wensen van de
familie ten alle tijden respecterend.
Bij het bericht van een overlijden dient het bestuur ten eerste zorg te dragen voor:
Verificatie.
Bij het bericht van het overlijden van een naast familielid van een verenigingslid wordt dit trieste
nieuws eerst door het bestuur geverifieerd.
Daarna worden de direct betrokken kaderleden in kennis gesteld van het overlijden.
Dan zal op een zo kort mogelijke termijn een spoedvergadering worden gehouden waarbij in ieder
geval het Dagelijks Bestuur aanwezig zal zijn.
Daarnaast worden de direct betrokkene leden uitgenodigd.
Spoedoverleg.
In dit spoedoverleg dienen aan de orde te komen:
1 Huisbezoek.
Stelt de familie het op prijs om door het bestuur te worden bezocht dan zal een delegatie
van het bestuur in overleg met de familie een condoleancebezoek brengen.
In voorkomend geval kan ook aan leiders worden verzocht een condoleancebezoek, al dan
niet samen met het bestuur, te brengen.
2. Rouwadvertentie.
De vereniging zal namens bestuur en leden een rouwadvertentie laten plaatsen in een
plaatselijk of regionaal dagblad, één dag na of in voorkomend geval onder de
rouwadvertentie van de familie, indien het een naast familielid betreft, die tot het kader
dient te worden gerekend.
Indien het een naast familielid betreft die niet tot het kader dient te worden gerekend, zal er
geen advertentie worden geplaatst.
Ook de aparte teams en/of commissies hebben de mogelijkheid om een "eigen"
rouwadvertentie te laten plaatsen.
Het bestuur zal in voorkomend geval de advertentie laten plaatsen in overleg met de
betreffende (kader-)leden.
3. Bloemen.
Door het bestuur van de vereniging wordt er in principe een bloemstuk besteld voor € 50,00
bij voorkeur bij een sponsor of adverteerder indien het een overlijden is van een naast
familielid, die tot het verenigingskader dient te worden gerekend.
Indien het een naast familielid betreft, die niet tot het kader dient te worden gerekend, zal
er geen bloemstuk worden besteld.
Ook de aparte teams hebben de mogelijkheid om een "eigen" bloemstuk te verzorgen.
Het bestuur zal in voorkomend geval de bloemstukken bestellen in overleg met de
betreffende (kader-)leden.

Datum: 23 januari 2017.

OMNIZWEMVERENIGING
NIEUWE DOETINCHEMSE DOLFIJN

PROTOCOL BIJ OVERLIJDEN

Indien bloemen niet worden gewenst en de normaliter voor bloemen beschikbaar gestelde
gelden worden besteed voor een goed doel, zal de vereniging een schenking van € 50,00
doen voor het door de familie te bepalen goede doel.

4. Condoleancebezoek.
Indien er door de familie de mogelijkheid wordt geboden om afscheid van de overledene te
nemen, dan zal er in ieder geval een zo groot mogelijke delegatie van het bestuur hiervan
gebruik maken.
Het wordt uiteraard zeer op prijs gesteld als de mogelijkheid bestaat dat zowel het voltallige
bestuur, als in voorkomend geval ook zoveel mogelijk leden het condoleanceregister tekenen
5. Begrafenis/crematie.
Het bestuur zal, in voorkomend geval in, overleg met de betreffende leiders, de coördinatie
op zich nemen om voor zoveel mogelijke belangstellenden vervoer te regelen voor de
begrafenis of crematie.

Brief.
Indien de nabestaanden van een naast familielid besluiten dat er geen mogelijkheid zal zijn voor een
condoleancebezoek zal in de week na het overlijden van het naast familielid er een brief aan de
nabestaanden worden gestuurd met zo mogelijk troostende woorden.
Hierin zal tevens worden aangegeven dat op de homepage van de website een "In Memoriam" zal
worden geplaatst, indien het een naast familielid betreft die tot het verenigingskader dient te
worden gerekend.
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