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In dit protocol zijn de betrokkenheid van: 

• het DVV bestuur en management 

• de wedstrijdsecretaris 

• overige betrokkenen 
 

en de formaliteiten rondom de kampioenswedstrijd c.q. de huldiging van een kampioensteam 
van DVV vastgelegd. 

 
Uiteraard staat het de teams, de teambegeleiding en supporters vrij om naast de huldiging 
vanuit DVV meer activiteiten te organiseren rondom een kampioenschap. Mochten er aan 

deze laatst genoemde activiteiten kosten verbonden zijn, dan komen deze geheel ten laste van 
de organiserende partij. De organiserende partij is verantwoordelijk voor het veilige verloop 

van de activiteit.   
 
Doel van dit protocol is om eenduidigheid en helderheid te bewerkstelligen in het huldigen 

van DVV kampioenen. 
 

1. Senioren team 
 

• de wedstrijdsecretaris Senioren informeert het bestuur en managers van DVV 2 weken 
van te voren omtrent de op handen zijnde kampioenswedstrijd; 

• de voorzitter en/of het bestuurslid Voetbalzaken zijn bij de kampioenswedstrijd 
aanwezig. Zo nodig kunnen deze worden vertegenwoordigd door een ander 
bestuurslid of manager; 

• het bestuurslid of manager huldigt het kampioenteams na de wedstrijd of bij een 
speciaal georganiseerde gelegenheid kort na het behaalde kampioenschap. Bij deze 

huldiging: 
o wordt een toespraak gehouden door het bestuurslid of de manager 
o het team + staf krijgen een medaille omgehangen 

o de teamleiding krijgt een boeket bloemen overhandigd (optioneel) 
o het team krijgt een saldo van € 75 op de digitale clubcard  voor het vieren van 

het kampioenschap in het DVV clubhuis; 

• door het bestuur kan in uitzonderlijke gevallen, i.o.m. de teamleiding worden besloten 
tot een maatwerk invulling van de huldiging. 

• Een kampioenschap van DVV 1 zal middels een maatwerk invulling gevierd worden. 
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2. Junioren team 

 

• de wedstrijdsecretaris Junioren informeert het bestuurslid Voetbalzaken en/of de 
manager VTZJ van DVV 2 weken van te voren omtrent de op handen zijnde 
kampioenswedstrijd; 

• het bestuurslid Voetbalzaken en/of de manager VTZJ zijn bij de kampioenswedstrijd 
aanwezig. Zo nodig kunnen deze worden vertegenwoordigd door een ander 
bestuurslid, manager of Jeugd kaderlid; 

• na de kampioenswedstrijd krijgt:  
o krijgen alle spelers een portie friet en een glas frisdrank aangeboden in het 

clubhuis van DVV (te plannen door teamleiding i.o.m. kernteam clubhuis); 
o een kort woordje door Bestuurslid Voetbalzaken of Manager VTZJ 

o elftal + staf krijgt een kampioensmedaille omgehangen 

• door het bestuur kan in uitzonderlijke gevallen, i.o.m. de teamleiding worden besloten 
tot een maatwerk invulling van de huldiging; 
 
 

 
3. Pupillen team 

 

• de wedstrijdsecretaris Pupillen informeert het bestuurslid Voetbalzaken en/of de 
manager VTZP van DVV 2 weken van te voren omtrent de op handen zijnde 
kampioenswedstrijd; 

• het bestuurslid Voetbalzaken en/of de manager VTZP zijn bij de kampioenswedstrijd 
aanwezig. Zo nodig kunnen deze worden vertegenwoordigd door een ander 
bestuurslid, manager of Jeugd kaderlid; 

• een pupillenteam wordt binnen DVV ook gehuldigd als kampioen indien zij: 
o evenveel punten hebben behaald als de kampioen in hun poule, maar een 

slechter doelsaldo hebben en uitkomen in een halve competitie 
(voorjaar/najaar) 

o kampioen zijn geworden in de Liemers Zaalcompetitie; 

• na de kampioenswedstrijd: 
 

o krijgen alle spelers een portie friet en een glas frisdrank aangeboden in het 
clubhuis van DVV (te plannen door teamleiding i.o.m. kernteam clubhuis); 

o alle spelers en staf krijgen een kampioensmedaille omgehangen 
o een kort woordje door Bestuurslid Voetbalzaken of Manager VTZP 

 

 
 

 


