Lief & Leed Beleid
OVERLIJDEN VAN:
Actie: Bestuur
Leden
 Rouwkaart sturen, afvaardiging bestuur naar begrafenis/crematie.
 kaart in Topper, aandacht in voorwoord, advertentie plaatsen,
1 minuut stilte voor de wedstrijd tijdens eerstvolgende competitiedag.
Oud-/ereleden
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Partners,(schoon)
ouders, broers en
zussen leden
 Rouwkaart sturen, afvaardiging bestuur naar begrafenis/crematie.
“Actieve supporter” ,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
JUBILEA
25 jaar lid
40 jaar
45 jaar
50 jaar
51 jaar of meer
75 jaar

Actie: Bestuur
:Bos bloemen, speldje + oorkonde KNKV, levensloop verhaal
:Bos bloemen, levensloop verhaal
:Bos bloemen, levensloop verhaal
:Bos bloemen, speldje + oorkonde KNKV, levensloop verhaal
:Bos bloemen
:Bos bloemen, speldje + oorkonde KNKV, levensloop verhaal

HUWELIJK TOP-LID
Kaartje sturen, bloemstuk €25, afvaardiging bestuur naar receptie of avondfeest indien er
een uitnodiging ontvangen is.
ZIEKTE/LANGDURIGE BLESSURE (LANGER DAN 6 WEKEN) Actie: Lief en leed coördinator
Kaartje of bos bloemen
GEBOORTE BIJ LEDEN Actie: Lief en leed coördinator
Kaartje.
COMMISSIELEDEN DIE STOPPEN
Actie: betreffende commissie
Commissieleden die stoppen met hun functie, zullen geen attentie ontvangen tenzij diegene
5 jaar achtereen in dezelfde commissie heeft gezeten. De attentie zal dan een bos bloemen
zijn.
Aftredend bestuurslid
Bos bloemen

Actie: Bestuur

Af scheid trainer / coach
Actie: TC
Trainers /coaches /teammanagers die wisselen van functie, of stoppen met hun
werkzaamheden, zullen geen attentie ontvangen van de vereniging, tenzij diegene 5 jaar of
meer met één team hebben gewerkt. De attentie zal dan een bos bloemen zijn.
AFSCHEID HOOFDTRAINER TOP 1
Actie: TC en Bestuur
De hoofdtrainer van Top 1 die afscheid neemt, zal van de vereniging een bos bloemen en
een attentie/geschenkenbon €10, per jaar in functie, ontvangen.
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Lief & Leed Beleid
AFSCHEID SPELER TOP 1
Actie: TC
Indien een speler van Top 10 jaar of meer heeft deelgenomen aan eerste team van Top
krijgt diegene de volgende attenties van de vereniging
· Afscheidswedstrijd
· Bos bloemen
Het team mag altijd zelf initiatieven nemen voor het geven van een attentie aan de vertrekkende
persoon.
KAMPIOENSCHAP
Actie: TC
Desbetreffende teamsponsor uitnodiging sturen voor kampioenswedstrijd
(sponsorcommissie). Een afvaardiging van het bestuur bij kampioenswedstrijd om bloemen
aan te bieden. Indien een team kampioen wordt het volgende aan het desbetreffende team
gegeven:
F T\M DE B JEUGD
Actie: JC
o
Patat, frikadel of kroket en 1 consumptie
o
Roosje
A-JEUGD
Actie: JC
o
Enveloppe met €50.00 vrij te besteden door het team
o
Roosje
SENIOREN EN MIDWEEKTEAMS
Actie: TC
o
Enveloppe met €50.00 vrij te besteden door het team
o
Roosje
e

KAMPIOENSCHAP 1
Spontane feestavond voor de hele vereniging.

Actie: TC

Opmerkingen:
o
Op de feestavond worden de kampioenen genoemd.
o
De kampioenen krijgen op de feestavond geen attentie van de vereniging. (dit is de
feestavond al)
TEGENSTANDER VAN TOP WORDT KAMPIOEN
o
Team regelt zelf een attentie op kosten van de vereniging.
UITNODIGING JUBILEA, RECEPTIES VAN ANDERE VERENIGING OF GEMEENTE
Actie:Bestuur
o
Voorzitter brengt bezoek, mits hij niet kan omdat hij een andere functie binnen de
club heeft op dat moment. Dan moet hij afzeggen en als eerste zijn taak als
voorzitter vervullen.
o
Kaartje sturen
VERJAARDAG JEUGDLID
o
Kaartje sturen

Actie: JC
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