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Artikel 1.  Afscheid
A.  Van kaderleden (bestuursleden, commissieleden en actieve vrijwilligers)
Passende aandacht (vermelding op website, kleine attentie) afhankelijk van 
de persoon, de functie, de wijze waarop de functie is uitgeoefend en het 
aantal jaren dat de functie is uitgeoefend.
 B.  Van actieve spelers/speelsters van de standaard 1e teams (dames en 
heren) die meer als 10 jaar in het eerste team gespeeld hebben:
Een passend afscheid met een afscheidswedstrijd of rondom een 
thuiswedstrijd van het eerste team.
Het bestuur zal het volgende protocol hanteren:

• Uitnodiging directe familie voor, tijdens en na de wedstrijd in de 
bestuurskamer

• Dankwoord voor aanvang van de wedstrijd door voorzitter
• Passende Attentie
• Foto’s
• Overhandiging attentie, bos bloemen en bal
• Zakje muntjes (12 stuks)

C. Van betaalde trainers van de A-selectie, Dames en selectieteams jeugd, 
Passende attentie of bos bloemen (afhankelijk van persoon en dienstjaren)
D.  Alle overige trainers en vrijwilligers die langer dan 5 jaar aaneengesloten 
een functie hebben vervuld, ontvangen een passende attentie.
E.  Overige beloningenHet bestuur is vrij om in het kader van het afscheid 
met aanvullende voorstellen als teken van waardering te komen. Zie hiervoor 
ook artikel 3 van het huishoudelijke reglement, Bijzondere leden.

Artikel 2.  Blessures
Leden en vrijwilligers die langdurig (min. 3 weken aan bed dan wel huis) en/of 
ernstig geblesseerd zijn en waarvan het bestuur op de hoogte is gebracht 
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door het betreffende kader, zullen bezocht worden door een afgevaardigde 
van het hoofd- of jeugdbestuur.

Artikel 3.  Feestelijkheden van andere verenigingen
Voor uitnodigingen van andere verenigingen binnen de gemeente 
Hellendoorn en uitnodigingen van verenigingen uitkomend binnen dezelfde 
klasse van de standaardteams gelden de volgende richtlijnen:

• Bij uitnodiging: afvaardiging met attentie of kaart bij afwezigheid
• Bij geen gerichte uitnodiging, maar wel passend geacht door het 

bestuur: kaart

Artikel 4.  Kampioenschappen
Bij kampioenschappen in de reguliere competities gelden onderstaande 
richtlijnen hoe het bestuur handelt in deze gevallen. Het staat de teams vrij 
zelf festiviteiten te organiseren betreffende het kampioenschap mits 
afgestemd met het hoofdbestuur en passend binnen de geldende wet- en 
regelgeving. 
A.  Kampioenschap en promotie middels nacompetitie
Het bestuur tracht aanwezig te zijn bij kampioenschapswedstrijden van alle 
teams. Bij de jeugdelftallen ligt deze verantwoordelijkheid bij het 
jeugdbestuur.

• Heren 1 en Dames 1             Receptie + buffet + 48 munten            
(Bijdrage v.v. Hellendoorn max. EUR 750)

• Heren 2                                  Buffet + 48 munten                                
(Bijdrage v.v. Hellendoorn max. EUR 500)

• Lagere senioren                    48 munten
• JO-19                                      24 munten                                               

(Bijdrage vv. Hellendoorn max. EUR 250)
• JO-17 t/m JO-7                      Consumptie, patat en een medaille

 B.  Beker
Bij winst in het bekertoernooi van de KNVB gelden dezelfde voorwaarden als 
bovenstaand voor de kampioenschappen. Uitzondering hierop zijn de 
recepties, buffetten en financiële bijdrage.

Artikel 5.  Geboorte
Bij geboorte van een kind van een vrijwilliger, kaderlid of lid van v.v. 
Hellendoorn en wanneer het bestuur hiervan een kaart heeft ontvangen zal er 
namens de vereniging een kaart gestuurd worden.
 



Artikel 6.  Huwelijk
Bij een uitnodiging voor een huwelijk, hieronder vallen ook 25-, 40-, 50- etc. 
jarige huwelijken geldt:

• Afvaardiging van het bestuur naar het feest
• Namens de vereniging een passende gift

Wanneer geen uitnodiging is ontvangen, maar het bestuur is wel op de 
hoogte van een huwelijk van een lid, vrijwilliger of kaderlid kan het bestuur 
besluiten een kaart of bloemen te bezorgen.
 
Artikel 7.  Jubileum
Leden van v.v. Hellendoorn (zie artikel 4 van de statuten v.v. Hellendoorn en 
artikel 2 van het huishoudelijk reglement v.v. Hellendoorn) zullen gehuldigd 
worden tijdens de Algemene Ledenvergadering bij een lidmaatschap van 25, 
40, 50 en 60 jaar.
Alle jubilarissen zullen persoonlijk door een bestuurslid benaderd en 
uitgenodigd worden voor de Algemene ledenvergadering. De jubilarissen zal 
tijdens de Algemene Ledenvergadering de volgende attenties overhandigd 
worden. Bij afwezigheid van de jubilarissen tijdens de Algemene 
Ledenvergadering zorgt het bestuur ervoor dat de jubilarissen alsnog de 
attenties ontvangen.
 25-jarig jubileum

• Bloemenbon t.w.v. EUR 15
• Pen t.w.v. EUR 12

40-jarig jubileum
• Bloemenbon t.w.v. EUR 15
• Pen t.w.v. EUR 21

50-jarig jubileum
• Bloemenbon t.w.v. EUR 15
• Pen t.w.v. EUR 24

60-jarig jubileum
• Bloemenbon t.w.v. EUR 15
• Horloge t.w.v. EUR 60

Artikel 8.  Overlijden
Bij het overlijden van een (ere-)lid, speler, vrijwilliger of persoon op een 
andere manier betrokken bij v.v. Hellendoorn worden onderstaande zaken 
geregeld.        
Standaard

• Bericht plaatsen op de website van v.v. Hellendoorn
• Kaart sturen aan de familie
• Advertentie in het Twents Volksblad



• Contact opnemen met betreffende team (indien van toepassing) voor 
afstemming en mogelijke ondersteuning vanuit het bestuur

 
Optioneel (te beoordelen door het bestuur)

• Vlag op sportpark halfstok, voor de vlaggen waarbij dit kan
• Minuut stilte voor de wedstrijd van heren 1, dames 1 en optioneel bij 

overige teams
• Spelen met rouwbanden
• Aangepaste sfeer (muziek) en sluitingstijden kantine

                 
Bij het ontvangen van een overlijdenskaart of wanneer dit door het bestuur 
nodig wordt geacht

• Afvaardiging bestuur bij condoleance en tekenen van het register of
• Afvaardiging bestuur aanwezig bij avondwake en/of kerkdienst

 
Artikel 9.  Ziekte
Bij langdurige (min. 3 weken aan bed/huis) of ernstige ziekte zal een 
afvaardiging van het bestuur op bezoek gaan met een passende attentie.
 
Artikel 10.  Slotbepaling
In bovengenoemde gevallen zal, indien mogelijk en relevant, de partner van 
de betreffende persoon betrokken worden bij de eventuele huldeblijken.
In situaties waarin dit protocol niet voorziet, zal het bestuur handelen naar 
eigen inzicht van de betreffende situatie. De genoemde bedragen zijn 
indicatief en kunnen aangepast worden op basis van actualiteit.
Wijzigingen in dit lief-en leedprotocol kunnen uitsluitend goedgekeurd worden 
door het hoofdbestuur.


