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Rouw- en trouwprotocol SV Delden 
Om een richtlijn te hebben waarin in de meeste gevallen kan worden voorzien bij gebeurtenissen 

binnen de vereniging zoals overlijden, trouwen, jubilea, ziekte, etc is er een protocol opgesteld. Er 

kunnen incidentele gevallen voorkomen waarin dit protocol niet gehanteerd zou kunnen worden. In 

dergelijke gevallen is het aan het bestuur om te beslissen hoe te handelen.  

 
 

Rouw: Leden/Ereleden: 

 

- Namens bestuur en leden kaart  

- Advertentie Hofweekblad 

- In memoriam op website 

- 60 euro vrij besteedbaar na overleg met familie 

- Dag van afscheid vlag halfstok 

- Eerstvolgend weekend 1 minuut stilte bij de seniorenwedstrijden (leden) 

- Eerstvolgend weekend 1 minuut stilte bij alle wedstrijden (ereleden) 

- Team betreffend het lid kan volgende wedstrijd spelen met rouwband. Dit is vrij te bepalen 

door het team 

- Bij ereleden zal het 1e Elftal de volgende wedstrijd spelen met rouwband 

- Bij ALV standaard moment van aandacht voor ziekte en overleden leden, en familieleden 

 

Trouw en geboorte: Leden/Ereleden: 

 

- Namens bestuur en leden kaart (voor zover bekend binnen de vereniging) 

 

 

Rouw en Trouw en geboorte: Niet leden, oude leden, familieleden: 

 

- Namens bestuur en leden kaart (voor zover bekend binnen de vereniging) 

 

Ziekte leden en vrijwilligers: 

 

- Namens bestuur en leden kaart. ( voor zover bekend binnen de vereniging) 

- Bij langer periode van ziekte kan bestuur attentie ter grootte van maximaal 25 euro besteden 

 

Afscheid Trainers: verantwoordelijkheid bij de TC Hiervoor is een bedrag van maximaal 20 euro per 

persoon beschikbaar 

 

Afscheid Vrijwilligers: verantwoordelijk vrijwilligers commissie 
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Jubilarissen: 

 

- Door een moment door bestuur te kiezen ( voorkeur ALV) zal de jubilarissen in het zonnetje 

worden gezet met daarbij een bos bloemen en attentie. 

- Attenties: 25 jarig lid ter waarde van maximaal 17,50 euro 

                40 jarig lid ter waarde van maximaal 25,00 euro 

                50 jarig lid ter waarde van maximaal 50,00 euro 

                60 jarig lid ter waarde van maximaal 75,00 euro 

 

Kampioenschappen: 

 

- Junioren: door de JC te organiseren met een aandenken in vorm van vaantje en patat en 

ranja in de kantine 

- Senioren: Bij kampioenschap van het elftal krijgt het team op de dag van kampioenschap 2 

consumpties per persoon, dit geld ook voor staf 

Bij kampioenschap van het 1e elftal zal er in overleg met het team een receptie worden 

aangeboden door het bestuur. Op dag van kampioenschap geld 2 consumpties per persoon 

inclusief staf. Tijdens receptie zal er door bestuur maximaal 3 consumpties per persoon 

inclusief staf worden aangeboden 

 

 

Jubileum/feestelijkheden andere verenigingen: 

 

- Teams in dezelfde competitie SV Delden 1, alle voetbalverenigingen Hof van Twente en alle 

sportverenigingen in Delden zullen bij kennisgeving/uitnodiging worden bezocht. Hiervoor is 

budget beschikbaar van maximaal 50,00 euro. Bij geen kennisgeving/uitnodiging namens 

bestuur en leden een kaart. 

 

 

Teamuitjes jeugd en bijdrage bestuur: 

 

- Vastgelegd in jeugdbegroting  

 

Teamuitjes senioren en bijdrage bestuur: 

 

- Vastgelegd in de begroting 

 

 

 

 

 

 

 

 


