PROTOCOL LIEF EN LEED
Het protocol Lief en Leed van SCG’18 geeft richtlijnen hoe wij als voetbalvereniging onze
betrokkenheid willen tonen bij bijzondere gebeurtenissen van onze leden, vrijwilligers, sponsoren en
relaties als het gaat om:
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MELDING VAN LIEF EN LEED
Het bestuur van SCG’18 probeert namens de vereniging zoveel mogelijk persoonlijke aandacht te
schenken bij dergelijke gebeurtenissen, maar heeft ook de oren en ogen van haar leden daarbij
nodig. Wij zijn een grote vereniging van ca. 1000 leden en niet altijd bereikt al het nieuws het
bestuur of betrokken commissies. Vandaar dat wij in geval van lief en leed gebeurtenissen de leden
vragen dit te melden bij de secretaris secretaris@scg18.nl , zodat de kans dat een gebeurtenis over
het hoofd wordt gezien zo klein mogelijk blijft.
Tevens is een commissie van ambassadeurs ingesteld, die indien nodig op verzoek van en namens
het bestuur haar vertegenwoordigt. De commissie bestaat uit 2 leden, te weten Leo de Bakker en
Chris Milder.
LIEF EN LEED
Met onderstaande opsomming worden de meest voorkomende gebeurtenissen benoemd en hoe
gehandeld wordt. Waar deze opsomming niet in voorziet, verwijzen wij naar het onderdeel
‘’slotbepalingen’’. Waar in de tekst hij staat kan ook zij gelezen worden.
Blessures
- Spelers die langdurig en/of ernstig geblesseerd zijn geraakt bij wedstrijden/trainingen van
SCG’18 en als hiervan melding is gemaakt, krijgen van de Jeugdcommissie als het gaat om
jeugdspelers of van de Technische Voetbalcommissie (TC) als het gaat om senioren namens de
vereniging een beterschapskaart en attentie.
- Bij ziekenhuisopname wordt zo snel als mogelijk contact opgenomen, eventueel gecombineerd
met bezoek door een bestuurslid, TC-lid of jeugdcommissielid in het ziekenhuis met een attentie.
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-

Betreft het een jeugdlid, dan wordt afgestemd met de ouders/verzorgers wat een passende
attentie is.
Als een speler van een tegenpartij tijdens een wedstrijd op ons sportpark zeer ernstig
geblesseerd raakt (bijvoorbeeld beenbreuk), dan wordt namens onze vereniging door de
Jeugdcommissie als het gaat om jeugdspelers of door de TC als het gaat om senioren een
attentie aangeboden. In overleg met de begeleiding van het team van de betreffende
speler/speelster wordt bezien of bezoek wenselijk is en door wie.

Ziekte
- Wanneer een lid of vrijwilliger van de vereniging gedurende lange tijd ziek (minimaal 3 weken) is,
wordt door de Jeugdcommissie als het gaat om jeugdspelers of door de Technische
Voetbalcommissie (TC) als het gaat om senioren namens de vereniging een beterschapskaart
gestuurd en krijgt hij een attentie.
- Bij ziekenhuisopname wordt zo snel als mogelijk contact opgenomen, eventueel gecombineerd
met bezoek door een bestuurlid, TC-lid of jeugdcommissielid in het ziekenhuis met een attentie.
Betreft het een jeugdlid, dan wordt afgestemd met de ouders/verzorgers wat een passend
geschenk is.
Overlijden van een actief lid of vrijwilliger
- Wanneer een erevoorzitter, een erelid, een lid van verdienste, een bestuurslid, een actief lid,
vrijwilliger of sponsor overlijdt, wordt door een afvaardiging van het bestuur een
condoleancebezoek afgelegd dan wel een rouwkaart c.q. condoleancebrief gestuurd.
- Indien de naasten het bestuur vragen om te spreken bij de plechtigheid, stemt het bestuur af
wie namens het bestuur het woord voert en wordt indien mogelijk en gewenst met de naasten
de tekst afgestemd.
- Van het overlijden wordt een “In memoriam” geplaatst op de website.
- Als eerbetoon en ter nagedachtenis aan de overledene beginnen (de) wedstrijden met een
minuut stilte en dragen de spelers van heren 1 en dames 1 een rouwband. In overleg tussen de
voorzitter en de nabestaanden wordt afgesproken of dit op prijs wordt gesteld.
- Als het bestuur op de hoogte is gebracht van het overlijden van een aanverwant van het op dat
moment actief lid (kind, ouder, partner) wordt een rouwkaart gestuurd namens het bestuur.
- Verzoek van naasten en/of wens van de overledene om gebruik te mogen maken van de
accommodatie voor een samenzijn wordt door het bestuur in overleg met de naasten en
Stichting Ontspanning besproken en besloten naar bevind van zaken.
Overlijden van een niet (meer) actief lid of vrijwilliger
- Wanneer het bestuur formeel op de hoogte is gesteld van het overlijden van een niet (meer)
actief lid of vrijwilliger van de vereniging door middel van een overlijdensbericht, dan wordt
door het bestuur een rouwkaart c.q. condoleancebrief gestuurd.
- Indien de naasten het bestuur vragen om te spreken bij de plechtigheid, stemt het bestuur af
wie namens het bestuur het woord voert en wordt indien mogelijk en gewenst met de naasten
de tekst afgestemd.
- Verzoek van naasten en/of wens van de overledene om gebruik te mogen maken van de
accommodatie voor een samenzijn wordt door het bestuur in overleg met de naasten en
Stichting Ontspanning besproken en besloten naar bevind van zaken.
Geboorte
- Indien het bestuur en/of commissie een geboortekaartje ontvangt van een lid of vrijwilliger,
wordt bij het betreffende gezin een felicitatiekaart bezorgd.
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Huwelijk
- Wanneer het bestuur een uitnodiging heeft ontvangen 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.
Afscheid van spelers van het eerste elftal
- Van actieve voetballers, die deel hebben uitgemaakt van het eerste elftal en gedurende een
periode van (minimaal) 10 jaar onder de hoofdtrainer hebben getraind, wordt na melding
hiervan door de Technische Voetbalcommissie, in overleg door de voorzitter of bestuurslid
Voetbalzaken bij de laatste thuiswedstrijd van het competitieseizoen op passende wijze op het
veld afscheid genomen.
- Van het afscheid wordt melding gemaakt op de website en wordt een persbericht uitgedaan
naar lokale nieuwssites en de lokale huis-aan-huis bladen.
Afscheid leden en vrijwilligers
Wanneer een lid of vrijwilliger afscheid neemt en minimaal 10 jaar zich heeft ingezet voor de
belangen van de vereniging, dan wordt betrokkene op passende wijze bedankt. De wijze waarop
hieraan invulling wordt gegeven, is afhankelijk van de verrichte werkzaamheden en het aantal jaren
dat hij actief is geweest volgens de inschrijving in Sportlink.
Benoeming erelid en lid van verdienste
Erelid
- Op voordracht van het bestuur wordt aan de Algemene Ledenvergadering een voorstel gedaan
om een lid te benoemen tot erelid. Bij het beoordelen van een benoeming speelt veelal de
tijdsduur in relatie tot de impact van zijn activiteiten, taken en rol een belangrijke overweging.
De inhoud moet dus niet uit het oog worden verloren.
- Een erelid betaalt geen contributie, heeft stemrecht en is gast in de bestuurskamer.
- Tijdens de nieuwjaarsreceptie wordt nogmaals stilgestaan bij de benoeming.
- Van de benoeming wordt melding gemaakt op de website en wordt een persbericht uitgedaan
naar lokale nieuwssites en de lokale huis-aan-huis bladen.
Voorwaarden tot benoeming erelid:
- Hij moet gedurende een lange periode een functie binnen de vereniging hebben bekleed.
- Hij moet zich op een buitengewone wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging.
- Door zijn handelen c.q. optreden heeft hij duidelijk een toegevoegde waarde gehad voor de
vereniging.
- De benoeming kan plaatsvinden tijdens of als door de betreffende persoon een actieve periode
voor de vereniging wordt afgesloten.
- Hij dient van onbesproken gedrag te zijn geweest en heeft gehandeld / zich gedragen conform
de normen en waarden van de vereniging.
Lid van verdienste
- Een lid van verdienste wordt benoemd door het bestuur. In zo’n geval kan sneller beslist en
gehandeld worden. Voorwaarde is wel dat sprake moet zijn van een bijzonder geval. Voor
precedentwerking dient te worden gewaakt.
- Een lid van verdienste betaalt geen contributie, heeft stemrecht en is gast in de bestuurskamer.
- Van de benoeming wordt melding gemaakt in de Algemene Ledenvergadering en tijdens de
nieuwjaarsreceptie wordt nogmaals stilgestaan bij de benoeming.
- Van de benoeming wordt melding gemaakt op de website en wordt een persbericht uitgedaan
naar lokale nieuwssites en de lokale huis-aan-huis bladen.
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Voorwaarden voor benoeming lid van verdienste:
- De persoon moet zich, gedurende een groot aantal jaren, buitengewoon verdienstelijk hebben
gemaakt als kaderlid, speler of als lid van de onderhoudsploeg.
- Hij moet door zijn handelen een toegevoegde waarde voor de vereniging hebben gehad.
- Hij dient van onbesproken gedrag te zijn geweest en heeft gehandeld / zich gedragen conform
de normen en waarden van de vereniging.
Kampioenschappen en Promotie
Jeugd
Bij een kampioenschap en promotie en bij het winnen van de KNVB beker wordt door de
Jeugdcommissie namens het bestuur het team en begeleiding in de kantine beloond met een
attentie. De aandacht voor het voorjaarskampioenschap gebeurt in samenwerking met
supportersvereniging Victoria.
Senioren
Bij een kampioenschap en promotie en bij het winnen van de KNVB beker wordt door het bestuur
het team en begeleiding beloond met een attentie.
Jubileum
- In dit geval wordt met jubileum bedoeld het bereiken van 40, 50 of 65-jarig lidmaatschap van
voetbalvereniging SCG’18.
- De jubilarissen worden bepaald aan de hand van de ledenlijst van de vereniging. Hierbij wordt
uitgegaan van de ledenlijst zoals die in Sportlink is opgenomen. In Sportlink wordt tevens
vastgelegd wanneer iemand gehuldigd is en wordt zover als mogelijk vastgelegd hoe het
lidmaatschap verloopt (functies, actief lid, kaderlid etc.).
- Namens het bestuur wordt de jubilaris schriftelijk uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de
huldiging. De jubilaris ontvangt een attentie en een dankwoord van de voorzitter.
- De huldiging geschiedt tijdens de Algemene Ledenvergadering / de nieuwjaarsreceptie volgend
op het jaar waarin de betrokkene het lidmaatschap van 40, 50 of 65 jaar heeft bereikt.
- Van het jubileum wordt melding gemaakt op de website en wordt een persbericht uitgedaan
naar lokale nieuwssites en de lokale huis-aan-huis bladen.
Bezoek recepties
In principe bezoekt tenminste één bestuurslid een receptie waarvoor het bestuur expliciet is
uitgenodigd. Hij kan zich laten vergezellen door een of meerdere ambassadeurs. Per geval wordt
bekeken of het bezoek van de receptie ook kan worden waargenomen door één of beide
ambassadeurs. Indien geen uitnodiging is ontvangen wordt naar bevind van zaken gehandeld.
Feest voor vrijwilligers
- Op het eind van het seizoen wordt op het sportpark / kantine een activiteit voor de kaderleden
en vrijwilligers georganiseerd en aangeboden.
- Iedere vrijwilliger en kaderlid zijn met partner welkom.
Nieuwjaarsreceptie
- De organisatie van de nieuwjaarsreceptie vindt plaats in samenwerking met
supportersvereniging Victoria en Stichting Ontspanning en wordt zover als mogelijk gehouden in
de eerste week van het nieuwe jaar.
- De bezoekers van de receptie ontvangen van het bestuur een aantal consumptiemunten.
Hierover vindt afstemming plaats met de supportersvereniging en de Stichting.
- De voorzitter houdt namens het bestuur een nieuwjaarsspeech.
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Onderscheiding KNVB / Koninklijke Onderscheiding
Onderscheidingsregeling KNVB: o.a. het langdurig vervullen van bepaalde bestuursfuncties en of
combinatie van vereniging en KNVB-functie. Zie verder de website van de KNVB voor de
onderscheidingsregeling. https://www.knvb.nl/downloads/bestand/2423/informatieonderscheidingen2
Als een persoon een Koninklijke onderscheiding ontvangt dat gerelateerd is aan zijn werkzaamheden
voor de vereniging dan bezoekt een afvaardiging van het bestuur deze persoon en wordt hem een
attentie overhandigd.

SLOTBEPALINGEN
-

De opsomming in dit protocol van Lief en Leed gebeurtenissen is geen volledige c.q. limitatieve
opsomming.

-

Wanneer het protocol niet voorziet in een situatie die zich voordoet, dan handelt en beslist het
bestuur naar bevind van zaken. Tevens behoudt het bestuur het recht voor om (extra) aandacht
te schenken aan (bijzondere) situaties die zich voordoen of af te wijken van de richtlijnen zoals in
dit protocol zijn opgenomen.

-

Het spreekt voor zich dat in voorkomende gevallen de partner en kinderen van de betreffende
persoon hierbij ook betrokken worden.

INWERKINGTREDING RICHTLIJNEN
De richtlijnen Lief en Leed zijn in de bestuursvergadering van 14 november 2019 vastgesteld, per
direct in werking getreden en gepubliceerd op de website van de vereniging.
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