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Algemeen 
Vanuit onze kernwaarden betrokkenheid, vertrouwen, transparantie en respect 
schenken we structureel aandacht aan het welzijn (hierna aangeduid als "lief en 
leed") van de leden en andere betrokkenen binnen de voetbalvereniging WHC. 
 
Onder "andere betrokkenen" wordt verstaan: 

 Vrijwilligers 

 Sponsoren 

 Naaste familieleden van leden 

 Supporters 

 (Betaalde) medewerk(st)ers 
 

Doelstelling 
Het is van essentieel belang voor het bestaan en het optimaal functioneren van 
de vereniging dat mensen binnen en buiten de vereniging, die verbondenheid 
voelen met WHC, aandacht krijgen vanuit de vereniging. In situaties waar 
vreugde en verdriet leden en andere betrokkenen raakt, is het geven van 
aandacht juist extra belangrijk. 
Het geven van aandacht is niet uitsluitend voorbehouden aan bestuurs- en 
commissieleden binnen de vereniging. Het streven is, om dit als leden onder 
elkaar te stimuleren en informatie over lief en leed met elkaar te delen. Tenslotte 
willen we leden en andere betrokkenen bij WHC een “familiegevoel” bieden. Dit 
kan, door je ook als familie te gedragen en dus ook aandacht te hebben voor 
elkaars lief en leed. 
 
 
Taken en verantwoordelijkheden 
Binnen de vereniging is er een ’lief- en leedteam’ actief dat handelt in een aantal 
situaties, onder verantwoordelijkheid van het bestuur van WHC. Het doel is om 
leden en andere betrokkenen van WHC aandacht te geven bij vreugde en/of 
verdriet. Juist dit team is primair verantwoordelijk voor de uitvoering van het 
geven van aandacht bij lief en leed. 
De eindverantwoordelijkheid voor lief en leed berust bij het bestuur van WHC. 
Binnen het bestuur is het beheer hiervan opgenomen in de portefeuille van de 
voorzitter. De voorzitter is belast met het veelvuldige contact met één van de 
leden van het ’lief- en leedteam’ voor het juist uitvoeren van bovengenoemde 
taak. Daarnaast kan het voorkomen dat er in bepaalde, hier niet genoemde 
gevallen, een ad hoc beslissing genomen moet worden. Het geformuleerde beleid 
is daar een richtlijn voor, waarvan per situatie en in overleg kan worden 
afgeweken! 
 
Aandacht 
Aandacht kan uit verschillende vormen bestaan. Hierbij kan gedacht worden aan: 

 Persoonlijk bezoek 

 Kaart/fruitmand 

 Telefonisch contact 

 Bezorgen van een geschenk (bijvoorbeeld attentie bij langdurig/ernstig zieken) 
 
Welke vorm van aandacht toegepast wordt, is in de uitvoering van dit beleid 
nader uitgewerkt. 
 
Uitvoering beleid 
Om de uitvoering structuur te geven zijn er kaders vastgesteld. 
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Kaders voor de uitvoering ’lief en leed’ 
Om te zorgen dat de aandacht op de juiste wijze wordt toegepast is het delen 
van informatie over lief en leed zeer belangrijk. De club wil graag ieder lid en 
iedere betrokkene de aandacht geven die hij of zij verdient. 
Toch zijn er situaties denkbaar waarin deze aandacht niet consequent kan worden 
toegepast, simpelweg omdat er mogelijk geen kennis was over een bepaalde 
gebeurtenis. 
Er wordt in het lief- en leedbeleid geen onderscheid gemaakt in het verkrijgen 
van kennis van gebeurtenissen die het lid zelf actief (formeel) meldt binnen de 
vereniging en informatie die informeel binnen de vereniging bekend is. 
 
Wanneer wordt er aandacht geschonken aan lief en leed binnen WHC? 

1. Bij huwelijk van leden of andere betrokkenen 
2. Bij 25-, 40- en 50-jarige huwelijksjubilea van leden of andere betrokkenen 
3. Bij geboorte van kinderen bij leden of andere betrokkenen 
4. Bij overlijden van leden of andere betrokkenen 
5. Bij overlijden van familieleden van leden of andere betrokkenen 
6. Bij ziekte van leden of andere betrokkenen 
7. Bij blessures van spelende leden 
8. Bij afscheid van leden en vrijwilligers 
9. Bij jubilea en feestelijkheden binnen WHC en andere (buurt)verenigingen 
10. Bij verhuizing sponsoren 
11. Bij benoeming van ereleden en leden van verdienste 
12. Bij verjaardagen leden (<12 jaar / >65 jaar) 
13. Bij lidmaatschapsjubilea van leden 
 

Bij bovenstaande gebeurtenissen neemt het bestuur en/of commissie actie (tenzij anders 
vermeld) 
 
 
 

1) Huwelijk (zie punt 2) 
 

2) 25-, 40- en 50-jarig huwelijksjubileum 
Wanneer het bestuur formeel op de hoogte wordt gebracht dat een lid of vrijwilliger in 
het huwelijk treedt of 25, 40 of 50 jaar is getrouwd, dan zal een afvaardiging van het 
bestuur deze bruiloft c.q. receptie bezoeken. Aan het bruidspaar wordt een bon of 
geldelijke bijdrage overhandigd van € 25,- per bezoekend bestuurslid (maximaal 3 
personen). Wanneer het bestuur informeel op de hoogte is zal er door het bestuur 
namens de vereniging een kaart worden gestuurd. 
 

3) Geboorte 
Wanneer het bestuur en/of jeugdcommissie een geboortekaartje ontvangt van een lid 
of vrijwilliger, wordt bij het betreffende gezin een kleine attentie bezorgd met een 
kaartje. Zonder formeel bericht volgt er geen actie. 
 

4) Overlijden van leden en andere betrokkenen 
Wanneer een (ere)voorzitter, een erelid, een lid van verdienste of een lid met 
bijzondere verdiensten overlijdt, wordt door een afvaardiging van het bestuur een 
condoleancebezoek afgelegd of een condoleancebrief geschreven. Namens bestuur 
en leden zal een bloemstuk bij de kist worden gelegd ter waarde van € 50,-. Het lint 
dat daarbij hoort, zal worden uitgevoerd in de kleuren blauw en wit, terwijl dit wordt 
voorzien van een passende tekst. Namens andere betrokkenen binnen de vereniging 
kan een tweede bloemstuk bij de kist worden gelegd (bijvoorbeeld namens het 
betrokken elftal, de vrijdagochtend-ploeg of de ereleden).  
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Tevens wordt namens de vereniging een rouwadvertentie geplaatst op de website en 
een ’In memoriam’. Als eerbetoon en ter nagedachtenis aan de overledene wordt de 
verenigingsvlag halfstok gehangen en beginnen (de) wedstrijden met een minuut 
stilte. Ook dragen de spelers van de eerste selectie een rouwband. Voor het staken 
dan wel uitstellen van wedstrijden zijn de richtlijnen en reglementen van de KNVB van 
toepassing. 

 
Wanneer een lid of een vrijwilliger komt te overlijden zal er door een 
vertegenwoordiger van het ’lief- en leedteam’ contact worden opgenomen met de 
familie. In overleg met de familie kunnen gepaste herdenkingsacties in gang worden 
gezet, zoals: 

 Persoonlijk bezoek door bestuur 

 Artikel (al dan niet met rouwkaart) op de website 

 Minuut stilte bij voetbalwedstrijden 

 Spelen met rouwbanden 

 Condoleanceboek in het clubhuis 

 Andere nader te bepalen acties. 
 

Voor alle leden en of vrijwilligers die komen te overlijden zullen de vlaggen 
halfstok hangen en wordt er voor elke eerstvolgende wedstrijd van WHC een minuut 
stilte gehouden. 

 
 

5) Overlijden van familieleden van leden en andere betrokkenen 
Wanneer het bestuur op de hoogte wordt gesteld van het overlijden van een niet 
(meer) actief lid of vrijwilliger van de vereniging door middel van een 
overlijdensbericht of is er een eerstegraads overlijden bij één van de leden en is het 
bestuur hiervan op de hoogte gesteld dan zal het bestuur minimaal een rouwkaart 
naar de desbetreffende familie en of lid sturen. 

 
 
 

6) Ziekte van leden en andere betrokkenen 
Wanneer een lid of vrijwilliger van de vereniging gedurende lange tijd ziek (minimaal 
3 weken in bed, dan wel gebonden aan huis) is, wordt aan betrokkene een bloemstuk 
of een fruitmand gestuurd of bezorgd ter waarde van € 15. Om hiervoor in 
aanmerking te komen, is het noodzakelijk dat de commissie ’lief en leed’ of het 
bestuur op de hoogte is van het feit dat iemand ziek is. Het is dus zaak daar binnen 
de vereniging alert op te zijn. De verantwoordelijkheid ligt in eerste instantie bij het 
team en of de commissie waar betrokkene deel van uit maakt! 

 
 

7) Blessures van spelende leden 
Leden die langdurig en/of ernstig geblesseerd zijn geraakt krijgen een attentie ter 
waarde van € 15,- als zij drie weken of meer aan bed dan wel aan huis zijn 
gebonden. Duurt de blessure langer, maar is men niet (meer) aan bed of huis 
gebonden, wordt geen attentie meer verstrekt. 
Als een speler van een tegenpartij tijdens een wedstrijd zeer ernstig geblesseerd 
raakt (bijvoorbeeld beenbreuk), dan wordt hem namens onze vereniging een attentie 
aangeboden ter waarde van € 15,-. 

 
8) Afscheid leden of vrijwilligers 

Wanneer een lid of vrijwilliger afscheid neemt en zich jarenlang heeft ingezet voor de 
belangen van de vereniging, dan wordt betrokkene op passende wijze bedankt 
(vanuit de basis een oorkonde, >dan 5jr eventueel nog een presentje).  
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De wijze waarop hieraan invulling wordt gegeven, is afhankelijk van de verrichte 
werkzaamheden en het aantal jaren dat hij/zij actief is geweest. Uitgangspunt is dat 
een afscheidnemend lid of vrijwilliger een bos bloemen krijgt en een attentie ter 
waarde van € 15,-. 

 
9) Jubilea en feestelijkheden binnen WHC en andere verenigingen 

Onder feestelijkheden worden zaken verstaan als het behalen van een 
kampioenschap, promotie e.d. Jubilea en feestelijkheden van verenigingen binnen de 
gemeente Oldebroek en van voetbalverenigingen in dezelfde competitie als het 
eerste team van WHC worden bezocht indien WHC daar een uitnodiging voor 
heeft ontvangen. Als gevolg wordt gegeven aan de uitnodiging, wordt een envelop 
met inhoud of een cadeau ter waarde van € 50,- meegenomen. 
Wordt geen gevolg gegeven, dan wordt volstaan met een felicitatiekaart. 

 
Bij een kampioenschap van een jeugd- en/of een seniorenteam zal de 
supportersvereniging een financiële bijdrage leveren om het kampioenschap te 
vieren. Per leeftijdscategorie en of speelniveau wordt een vast bepaald bedrag 
uitgekeerd. 

 
10) Verhuizing en jubileum sponsoren 

Indien een (hoofd)sponsor verhuist of een jubileum te vieren heeft zal er namens de 
vereniging door de sponsorcommissie een attentie opgestuurd of langsgebracht 
worden. 

 
11) Benoemingen ereleden en leden van verdienste 

Naast deze vormen van aandacht kan de aandacht aan leden en betrokkenen 
vanwege bijzondere prestaties, ook bestaan uit speciale benoemingen binnen de 
vereniging. 
Hiervoor kan het bestuur mensen voordragen aan de Algemene Ledenvergadering 
(ALV). De ALV beslist of de voorgedragen personen de voorgestelde benoeming 
krijgen. 

 
De benoemingen binnen de vereniging zijn: 

 Erelid (via ALV) 

 Ere voorzitter (via ALV) 

 Lid van verdienste (door het bestuur) 
 

12) Verjaardagen 
Jaarlijks wordt er een verjaardagskaart verstuurd aan leden <13 jaar en bij 
leden >64 jaar. 

 
13) Jubilea lidmaatschap van leden 

Leden worden gedecoreerd bij een 25-, 40- en 50 jarig lidmaatschap. Invulling over 
het huldigen wordt nader bepaald! 

 
Declaraties 

Door één van de leden van het ’lief- en leedteam’ wordt per kwartaal een overzicht 
van de gemaakte kosten voor ’lief en leed’ verstrekt aan de penningmeester van 
WHC. Er wordt, indien mogelijk, zoveel mogelijk op rekening betaald door het team 
’lief- en leedteam’. 

 
Ledenbestand 

Voor het juist uitvoeren van haar taken heeft het ’lief- en leedteam’ inzage nodig in 
het adressenbestand van de leden, vrijwilligers en andere betrokkenen. 
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GEBEURTENIS KAART BEZOEK BLOEMEN/FRUITMAND (MAX. 15,00) 

Huwelijk    # (laten bezorgen) 

25 jaar/50 jaar huwelijk    # (laten bezorgen) 

Geboorte       

Overlijden (zie onderstaand)   *   

Ziekte:               Geen herstel    

Ziekte/Blessures: Herstel > 6 WK   (bij langdurige blessures) 

Afscheid leden en vrijwilligers     

 

Jubilea / feestelijkheden WHC 

overige buurt verenigingen 

   

Verhuizing Sponsoren    

Benoemen ereleden / leden van 

verdienste 

   

Verjaardagen 

       <13 jaar       >64 jaar 

   

 

 
 *  = Door bestuur  (i.o.m. nabestaanden) 
 # = Door bestuur (indien een uitnodiging is ontvangen) 
 


