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Regeling attenties bijzondere gebeurtenissen CSV’28 
 
Artikel 1.       Centrale regie 
De algemene regie, alsook de signalering en de uitvoering van de acties genoemd in deze regeling, 
ligt in handen van de secretaris. In overleg met de voorzitter kunnen bepaalde acties ook door 
andere leden worden uitgevoerd. 
 
Artikel 2.       Uitvoering 
Waar in deze regeling wordt gesproken van secretaris, wordt niet bedoeld dat de secretaris in 
persoon alle acties moet uitvoeren. De secretaris kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door 
anderen. 
 
Artikel 3.       Diplomering 
Bij schriftelijke kennisgeving van diplomering voor een verenigingsactiviteit, stuurt de secretaris 
namens CSV’28 een felicitatiekaart. 
 
Artikel 4.       Ziekte 

a. Bij ziekte langer dan twee weken, maar korter dan vier weken, stuurt de secretaris namens 
CSV’28 een kaart. 

b. Bij ziekte langer dan vier weken stuurt de secretaris namens CSV’28 een attentie in de vorm 
van een boeket bloemen of een fruitmand, ter waarde van maximaal € 25,00. 

c. Hetgeen geregeld staat onder sub b van dit artikel herhaalt zich om de zes weken. 
d. Bij (directe) ziekenhuisopname stuurt de secretaris namens CSV’28 een boeket bloemen of 

een fruitmand ter waarde van maximaal € 25,00. 
e. Bij het samenvallen van langdurige ziekte en ziekenhuisopname wordt de genoemde attentie 

onder ‘d’ verzorgd, waarna vervolgens onderdeel ‘c’ weer van toepassing kan zijn. 
f. De secretaris stelt het bestuur in kennis van de gebeurtenissen onder sub a tot en met e.   

 
Artikel 5.       Geboortes bij leden 

a. Bij schriftelijke kennisgeving van een geboorte of een adoptie bij een lid, stuurt de secretaris 
namens CSV’28 een boeket bloemen ter waarde van maximaal € 25,00. 

b. De secretaris stelt het bestuur in kennis van de gebeurtenis onder sub a van dit artikel. 
c. Zonder schriftelijke kennisgeving wordt geen actie ondernomen. 

 
Artikel 6.       Jubilea 

a. Bij een 12,5 jarig lidmaatschap jubileum ontvangt de jubilaris een felicitatiebrief en een 
boeket bloemen ter waarde van maximaal € 15,00. 

b. Bij een 25-jarig lidmaatschap jubileum ontvangt de jubilaris een felicitatiebrief en een boeket 
bloemen ter waarde van maximaal € 25,00. 

c. Bij een 40-jarig lidmaatschap jubileum ontvangt de jubilaris een felicitatiebrief en een 
cadeaubon ter waarde van € 50,00. 

d. De secretaris stelt het bestuur in kennis van de gebeurtenissen onder sub a tot en met e van 
dit artikel. 

e. Over de in sub b, c en d genoemde jubilaris wordt in de jaarlijkse ledenvergadering door het 
bestuur melding gedaan.  

 
Artikel 7. Vrijwilligers  
Vrijwilligers die hun taak hebben neergelegd, ontvangen de volgende waardering: 

1. Als de taken werden verricht voor maximaal 1 jaar: bos bloemen; 
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2. Als de taken werden verricht voor maximaal 2 jaar: bos bloemen en cadeaubon van 
maximaal € 15,00; 

3. Als de taken werden verricht voor maximaal 3 jaar: bos bloemen en cadeaubon van 
maximaal € 30,00; 

4. Als de taken werden verricht voor maximaal 4 jaar: bos bloemen en cadeaubon van 
maximaal € 40,00; 

5. Als de taken werden verricht voor maximaal 5 jaar: bos bloemen en cadeaubon van 
maximaal € 50,00; 

6. Als de taken werden verricht gedurende 6 jaar en langer: bos bloemen en cadeaubon van 
maximaal € 75,00. 

 
Artikel 8.       Huwelijk(jubilea) 

a. Bij schriftelijke kennisgeving van een huwelijk of een huwelijksjubileum van een lid stuurt de 
secretaris namens CSV’28 een boeket bloemen ter waarde van maximaal € 25,00. 

b. De secretaris stelt het bestuur van de gebeurtenis onder sub a van dit artikel in kennis. 
c. Zonder schriftelijke kennisgeving wordt geen actie ondernomen. 

 
Artikel 9.       Verjaardagen 
Bij verjaardagen van leden wordt namens CSV’28 géén actie ondernomen. 
 
Artikel 10.       Overlijden leden 

a. Bij kennisgeving (al dan niet schriftelijk) van het overlijden van een verenigingslid, stuurt de 
secretaris namens CSV’28, na overleg met de voorzitter, een schriftelijke blijk van medeleven 
aan de nabestaanden. 

b. De secretaris verzorgt namens CSV’28 en na overleg met de voorzitter de plaatsing van een 
advertentie in de lokale krant. 

c. De secretaris stelt het bestuur en de leden in kennis van de condoleance en de begrafenis. 
d. Een vertegenwoordiging van het bestuur vertegenwoordigd CSV’28 bij de begrafenis. 
e. In de eerstvolgende reguliere ledenvergadering wordt stilgestaan bij het overlijden van het 

lid. De familie wordt door de secretaris hiervan in kennis gesteld. 
f. In een separaat protocol van overlijden is onderhavig artikel verder uitgewerkt.  

 
Artikel 11.       Overlijden partner en/of kinderen van leden 

a. Bij kennisgeving (al dan niet schriftelijk) van een overlijden van de partner en/of kind van een 
verenigingslid, stuurt de secretaris namens CSV’28 en na overleg met de voorzitter, een 
schriftelijk blijk van medeleven aan het lid. 

b. Het bestuur stemt onderling af of er bij de begrafenis een vertegenwoordiger van het 
bestuur aanwezig is.  

c. De secretaris stelt het bestuur in kennis van de gebeurtenis zoals beschreven in sub a van dit 
artikel. 

d. In een separaat protocol van overlijden is onderhavig artikel verder uitgewerkt. 
 
Artikel 12.       Overlijden ex-leden 

a. Bij kennisgeving (al dan niet schriftelijk) van een overlijden van een ex-lid van de vereniging, 
stuurt de secretaris namens CSV 1928 een schriftelijke blijk van medeleven aan de 
nabestaanden. 

b. Bij kennisgeving (al dan niet schriftelijk) van een overlijden van een ex-bestuurslid stuurt de 
secretaris namens CSV’28 een schriftelijk blijk van medeleven aan de nabestaanden. 

e. Bij kennisgeving (al dan niet schriftelijk) van ex-voorzitters en ereleden stuurt de secretaris 
namens CSV’28 een schriftelijke blijk van medeleven en verzorgt een advertentie in de lokale 
krant.  
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f. Het bestuur stemt onderling af of er bij de begrafenis een vertegenwoordiger van het 
bestuur aanwezig is.  

c. De secretaris stelt het bestuur in kennis van de gebeurtenissen onder sub a en b van dit 
artikel. 

d. In een separaat protocol van overlijden is onderhavig artikel verder uitgewerkt. 
 
Artikel 13.       Vrijwilliger van het jaar 

a. Jaarlijks wordt tijdens de algemene ledenvergadering de vrijwilliger van het jaar benoemd.  
b. De vrijwilliger van het jaar ontvangt een bedrag van € 75,00 en een boeket bloemen ter 

waarde van maximaal € 25,00.  
 
Artikel 14.       Lid van verdienste 

a. Op voordracht van het bestuur kunnen de leden tijdens een ledenvergadering Leden van verdienste 
benoemen. 

b. Leden van verdienste ontvangen voor hun benoeming een bedrag van € 100,00 en een boeket bloemen 
ter waarde van € 25,00. Het bedrag is voor Leden van verdienste vrij te besteden. 

 
Artikel 15.       Ereleden 

a. Op voordracht van het bestuur kunnen de leden tijdens een ledenvergadering ereleden benoemen. 
b. Leden die 50- lid zijn van CSV’28 worden tijdens de ledenvergadering benoemd tot erelid van 

CSV’28.  
c. Ereleden ontvangen voor hun benoeming een bedrag van € 150,00 en een boeket bloemen ter waarde 

van € 25,00. Het bedrag is voor ereleden vrij te besteden. 
 

Artikel 16.     Werkingssfeer 
Daar waar de onderhavige regeling niet in voorziet, of naar het oordeel van de secretaris afwijking 
hiervan noodzakelijk is, neemt de voorzitter van CSV’28 hierover een besluit. 
 
Artikel 17.       Inwerkingtreding 
Deze regeling treedt in werking een dag na het bestuursbesluit. 
 
Artikel 18. Slotbepaling 

a. De statuten en het huishoudelijk regelement van CSV’28 zijn overeenkomstig van toepassing 
b. Deze regeling kan worden aangehaald als ‘’ Regeling attenties bijzondere gebeurtenissen 

CSV’28’ 
c. De regeling treedt in werking direct na verstelling door het bestuur 

 
Vastgesteld door het bestuur op maandag 08 maart 2021 
 
 
Voorzitter    Secretaris 
 
Chris Smit    Steven Dekker 
 


