
Lief en Leed beleid E.M.M.’21
Vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 oktober 2021

In het beleid staat beschreven hoe wij als vereniging willen omgaan met gebeurtenissen in het kader
van ‘Lief en Leed’. Dit beleid geeft richting aan acties namens de vereniging ten aanzien van haar
vrijwilligers (actief en niet meer actief), leden en anderen. In het beleid staan de meest voorkomende
gebeurtenissen genoemd. Het kan voorkomen dat er in bepaalde, hier niet genoemde gevallen, een
ad-hoc beslissing genomen moet worden. Het opgestelde beleid is een richtlijn. Hiervan kan per
situatie en in overleg, worden afgeweken.

Om het beleid goed uit te kunnen voeren zal bij gebeurtenissen overleg plaats moeten vinden tussen
bestuursleden/ jeugd bestuursleden en de leden van de lief en leed /vrijwilligerscommissie.

We hebben als uitgangspunt dat indien mogelijk de attenties gekocht worden bij onze sponsoren.

Bij de volgende gebeurtenissen neemt het bestuur en/of jeugdbestuur actie (tenzij anders vermeld).
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Geboorte:

Als het bestuur en/of jeugdbestuur een geboortekaartje ontvangt van een lid of vrijwilliger, wordt
naar het betreffende gezin een kaart gestuurd. Zonder formeel bericht volgt er geen actie.

Actie: Een bestuurslid geeft dit door aan de verantwoordelijke van lief en leed. De lief en leed
vrijwilliger stuurt een kaart.

Huwelijk:

Wanneer het bestuur/jeugdbestuur 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 en/of
jeugdbestuur de bruiloft c.q. receptie bezoeken. Aan het bruidspaar wordt een bon of bos bloemen
overhandigd. Als er geen receptie is wordt er een kaart gestuurd en de attentie bezorgd.

Actie: Een bestuurslid geeft door aan de verantwoordelijke van lief en leed als er een kaart moet
worden gestuurd en attentie moet worden bezorgd. Het bestuur spreek af wie er evt. naar de
receptie gaan. In overleg met verantwoordelijke lief en leed afstemmen wie dan een bon of bloemen
regelt.Als een lid van het bestuur of jeugdbestuur in het huwelijk treedt, heeft het de voorkeur om
jeugdleden een erehaag te laten vormen.

Actie: De organisatie van deze erehaag ligt bij het jeugdbestuur.

Ziekte:

Wanneer iemand binnen de vereniging gedurende een langere periode ziek is, wordt aan
betrokkenen een bos bloemen of fruitmand opgestuurd of bezorgd. Bij ziekenhuisopname wordt er
direct een attentie bezorgd, eventueel gecombineerd met bezoek in het ziekenhuis. Om dit te kunnen
organiseren, is het noodzakelijk dat het bestuur en/of jeugdbestuur op de hoogte is van het feit dat
iemand ziek is. Het is dus zaak daar binnen de vereniging alert op te zijn. Is iemand zeer langdurig
ziek, wordt na een periode van drie maanden na de eerste attentie een tweede attentie bezorgd.

Actie: Het bestuurslid/hoofd van een commissie of in het geval van een trainer/leider de coördinator
van de leeftijdscategorie of jeugdvoorzitter (onderling afstemmen), geven het door aan de
verantwoordelijke van lief en leed, als iemand ziek is.



Blessures:

Als leden langdurig en/of ernstig geblesseerd zijn geraakt gaan we ervan uit dat door haar/zijn eigen
team een kaart of attentie wordt geregeld.

Actie indien gewenst: dit ligt bij de leider en/of aanvoerder van het team.

Als een speler van de tegenpartij tijdens een wedstrijd zeer ernstig geblesseerd raakt (bijv. een
beenbreuk) dan wordt hem/haar namens onze vereniging een bos bloemen of andere attentie
bezorgd. Gegevens van de geblesseerde speler moet dan wel bekend zijn.

Actie: Het bestuur of het betreffende team informeert de verantwoordelijke lief en leed.



Overlijden van een actief lid of vrijwilliger:

Regel van de KNVB:

Indien er wedstrijden zijn tussen het tijdstip van overlijden van een actief lid of bestuurslid en de
begrafenis/crematie (dus als de overledene boven aarde staat) dan geen wedstrijden. Alle
wedstrijden in die periode gaan niet door. Na de begrafenis of crematie moeten de wedstrijden
,,gewoon’’ gespeeld worden.

Bijv. zaterdagmorgen begrafenis of crematie: zondag weer wedstrijden.

Onderstaande acties uit te voeren door het bestuur indien nodig betrekt het bestuur de
verantwoordelijke lief en leed:

Overlijden actief bestuurslid:

Advertentie, stukje website, bloemstuk, alle wedstrijden (uitgezonderd E- en F-junioren) 1 minuut
stilte vooraf, vlaggen halfstok.

Overlijden oud bestuurslid:

Vlaggen halfstok, wedstrijd eerste 1 minuut stilte, stukje website. Eventueel bloemstuk (beslissing
dagelijks bestuur).

Overlijden Ere-leden en ere-voorzitter:

Advertentie, stukje website, bloemstuk, alle wedstrijden (uitgezonderd E- en F-junioren) 1 minuut
stilte vooraf, eerste voetbalweekend vlaggen halfstok

Overlijden actieve medewerkers:

Zie KNVB regel bovenaan.

Stukje website, bloemstuk, wedstrijd alle senioren 1 minuut stilte vooraf, eerste voetbalweekend
vlaggen halfstok.

Indien jeugdmedewerker ook jeugdwedstrijden (uitgezonderd E- en F-junioren)



Overlijden speler senioren:

Zie KNVB regel bovenaan.

Advertentie, stukje website, bloemstuk, alle wedstrijden (uitgezonderd E- en F-junioren) 1 minuut
stilte vooraf, vlaggen gehele weekend halfstok

Overlijden speler jeugd:

Zie KNVB regel bovenaan.

Advertentie, stukje website, bloemstuk, alle wedstrijden (uitgezonderd

E- en F-junioren) 1 minuut stilte vooraf, vlaggen gehele weekend halfstok

Overlijden Sponsor / donateurs:

Aandacht bestuur d.m.v. sturen kaart, vlaggen halfstok, wedstrijd eerste 1 minuut stilte,

Beslissing dagelijks bestuur.

In alle overige gevallen beslist het bestuur.



Afscheid en vrijwilligers:

Wanneer een vrijwilliger afscheid neemt en zich jarenlang 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 persoon, de verrichte werkzaamheden en het aantal jaren dat
hij/zij actief is geweest. Uitgangspunt is dat een afscheid nemende vrijwilliger een bos bloemen krijgt.

Actie: de vrijwilligerscommissie haalt aan het einde van het seizoen op welke vrijwilligers gaan
stoppen bij alle commissie. Tijdens de jaarlijkse afsluitdag worden de vrijwilligers bedankt.

Afscheid van spelers van de selectie:

Van actieve voetballers, die deel hebben uitgemaakt van de selectie en gedurende een periode van
(minimaal) 10 jaar onder de hoofdtrainer hebben getraind, wordt in overleg op passende wijze
afscheid genomen.

Actie: De begeleider van het eerste elftal zorgt voor een passend afscheid.

Afscheid trainers/ondersteuners:

Wanneer een betaalde trainer afscheid neemt van de vereniging is het aan de selectie om indien
gewenst een afscheid te organiseren.



Kampioenschappen:

Jeugd:
Bij een kampioenschap van een jeugdteam tot en met de JO13 krijgt elke speler een vaantje.

Verder krijgen de spelers, trainers en leiders in de kantine een versnapering (bijvoorbeeld patat met
een snack en een drankje).

De kampioenen van de JO15 t/m JO19 en hun trainers en leiders ontvangen een bos bloemen en een
consumptie per persoon.

Actie: Deze en overige zaken moeten door de coördinator van de leeftijdscategorie van het
betreffende kampioensteam vooraf worden afgestemd met het jeugdbestuur.

Senioren:

Bij een kampioenschap van een seniorenteam worden een consumptie en een bos bloemen per
persoon verstrekt.

Actie: de leider van het team zal dit afstemmen met het technisch hart.

Slotbepaling:

Het spreekt voor zich dat in voorkomende gevallen de partner van betrokkene ook betrokken wordt.
Het bestuur en/of jeugdcommissie zal in de praktijk ook geconfronteerd worden met zaken die niet in
het beleid beschreven staan. Op dat moment wordt gehandeld naar bevindingen van zaken.

.


