Lief- en Leedregeling en Attenties bij bijzondere persoonlijke
omstandigheden Tc De Snelle Sprong
In dit document staat aangegeven hoe Tc De Snelle Sprong om wil gaan met
gebeurtenissen in het kader ‘Lief & Leed’. Binnen Tc De Snelle Sprong vinden talloze
plezierige gebeurtenissen plaats, denk aan de geboorte van een kind, het huwelijk of
geregistreerd partnerschap, het 25 of 40 jarig huwelijks- of geregistreerd partnerschap
jubileum. Maar ook trieste gebeurtenissen vinden plaats, denk aan (langdurig) ziekte,
ziekenhuisopname en overlijden. Om ervoor te zorgen dat het bestuur van Tc De Snelle
Sprong hier op gepaste wijze op kan reageren zijn richtlijnen opgesteld. Daarnaast moet
er een verzoek gedaan worden aan alle leden, bijvoorbeeld op de website, om bijzondere
gebeurtenissen te melden bij het secretariaat van Tc De Snelle Sprong.
De richtlijnen in dit document zijn opgesteld om houvast te geven bij de volgende
gelegenheden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Geboorte van een kind
Huwelijk en 25, 40, 50 of 60 jarig huwelijk of jubileum
(Langdurig) ziekte
Blessures
Overlijden van een lid
Overlijden van familielid, niet (meer) actief lid of vrijwilliger
Jubilarissen
Bijzondere bijdrage uit bestuur
Kampioenschap en promotie
Uitnodiging jubilea, recepties van andere vereniging of gemeente uit de regio
Ereleden en leden van verdienste

In bovenstaande opsomming zijn de meest voorkomende gebeurtenissen genoemd. In
hierboven niet voorziene gebeurtenissen neemt het bestuur van Tc De Snelle Sprong een
ad hoc beslissing. Het geformuleerde beleid is daarmee een richtlijn, waarvan per situatie
en in overleg kan worden afgeweken.
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1. Geboorte van een kind.
Indien Tc De Snelle Sprong een geboortekaartje ontvangt. Zonder formeel bericht volgt
er geen actie. Bij het betreffende gezin wordt een attentie bezorgd van € 10,-, dit in de
vorm van een VVV- of Prénatal bon.
Geboortekaartje op website. Actie: websiteredactie/PR
Kopij geboortekaartje aanleveren voor de 1e van de maand bij websiteredactie/PR of
mailen naar: website@tcdesnellesprong.nl
2. Huwelijk en 25, 40, 50 of 60 jarig huwelijk of jubileum.
Huwelijk (of geregistreerd partnerschap) lid, indien Tc De Snelle Sprong formeel op de
hoogte is gebracht. Zonder formeel bericht volgt er geen actie. Afvaardiging bestuur
bezoekt receptie. Enveloppe met inhoud (€ 20,-).
25, 40, 50, 60 jarig huwelijk of jubileum lid. Indien Tc De Snelle Sprong formeel op de
hoogte is gebracht. Zonder formeel bericht volgt er geen actie. Afvaardiging bestuur
bezoekt receptie. Enveloppe met inhoud (€ 1,00 per jubileumjaar) Actie: bestuur
3. (langdurig) ziekte lid
Langdurig ziekte lid. Zonder formeel bericht volgt geen actie.
Ziekte lid (minimaal 4 weken thuisgebonden). Een bloemstuk of fruitmand bezorgen van
€ 10,-. Actie: bestuur.
Ziekenhuisopname lid. Fruitmand of bloemstuk bezorgen van € 15,-., eventueel
gecombineerd met bezoek ziekenhuis. Actie: bestuur.
Zeer langdurig ziekte lid. Na een periode van 3 maanden na de eerste attentie, een
tweede bezorgen van € 15,-. Actie: bestuur.
4. Blessure
Speler van de tegenpartij raakt ernstig geblesseerd (beenbreuk o.i.d.). Namens Tc De
Snelle Sprong wordt een attentie bezorgd van € 15,-. Actie: bestuur.
5. Overlijden van een lid
Overlijden van een lid. Bestuur Tc De Snelle Sprong komt samen incl. betreffende team
en bepaalt de te nemen acties, afgelasting, bloemstuk, rouwadvertentie, deelname aan
avondwake. Condoleance bezoek wordt afgelegd.
Voor het staken, dan wel uitstellen van wedstrijden zijn de richtlijnen en reglementen
van de sportbonden van toepassing. Afgelasting alleen als overledenen nog niet begraven
is.
Andere acties kunnen zijn: Avondwake, kerkdienst of andere plechtigheid wordt
bijgewoond; Bloemstuk ter waarde van € 80,- namens bestuur Tc De Snelle Sprong. Lint
uitvoeren in de kleuren van Tc De Snelle Sprong incl. passende tekst. Indien geen
bloemen, een donatie voor het goede doel van € 25,- Rouwadvertentie plaatsen in
dagblad de Limburger, vermelding op website “In Memoriam”. Verenigingsvlag halfstok
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hangen. Eventueel aandacht, in de vorm van één minuut stilte, bij de eerst volgende
wedstrijd van een nader te bepalen team.
Actie: bestuur.
6. Overlijden van een familielid, niet (meer) actief lid, of vrijwilliger
Tc De Snelle Sprong ontvangt overlijdensbericht van overlijden familielid.
Secretariaat stuurt condoleance kaart. Actie: secretaris
7. Jubilarissen
Zes maanden voor de ALV checken bij ledenadministratie wie in betreffend jaar jubileum
viert.
Jubilarissen 2 maanden voor de ALV uitnodigen voor jaarvergadering. Actie: bestuur Tc
De Snelle Sprong.
25 jarig jubileum: Speech, bos bloemen, of cadeau € 25,-. Actie: bestuur.
40 jarig jubileum: Partner uitnodigen ALV, speech, bos bloemen, etentje. Actie: bestuur.
50/60 jarig jubileum: Partner uitnodigen ALV, speech, bos bloemen, etentje. Actie:
bestuur.
8. Bijzondere bijdragen uit bestuur Commissieleden die stoppen, indien
tenminste 5 jaar achtereen actief in een commissie
Commissieleden: Bos bloemen van € 15,- Actie: door betreffende commissie
Bestuurslid: Bos bloemen van 15,- Actie: bestuur.
Trainer, Coach, hoofdtrainer eerste team: Bos bloemen van € 15,- Actie: bestuur.
9. Kampioenschap en / of promotie
Kampioenschap en / of promotie teams.
Kampioenschap 1e team. Bestuur bepaalt welke acties: Aanbieden bloemen voor elke
speler, champagne, 4 consumptiebonnen p.p., aandenken aan spelers, kampioenshirt;
Receptie in sportkantine. Actie: bestuur.
Kampioenschap jeugdteam: Bestuur bepaalt welke acties: Aanbieden bloemen voor elke
speler, champagne, 1 consumptie p.p., aandenken aan spelers, kampioenshirt; Receptie
in sportkantine. Actie: bestuur.
Kampioenschap seniorenteams: Voor € 10,- per persoon wordt een attentie gekocht,
men kan denken aan bloemen, fust bier, consumptiebonnen etc. Actie: bestuur.
Tegenstander van de eerste teams van Tc De Snelle Sprong wordt kampioen: Bos
bloemen van € 15,- op koste van Tc De Snelle Sprong. Actie: team.
10. Uitnodiging jubilea, recepties van andere vereniging of gemeente
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Jubilea en feestelijkheden Venlose verenigingen: Indien de vereniging is uitgenodigd:
Afvaardiging bestuur brengt mogelijk bezoek bij jubilea en feestelijkheden. Indien
gevolg wordt gegeven aan de uitnodiging: envelop met inhoud (€ 15,-). Indien geen
gevolg wordt gegeven aan de uitnodiging: felicitatiekaart. Actie: bestuur.
Jubilea en feestelijkheden verenigingen uit de regio, indien de vereniging is uitgenodigd
Felicitatiekaart Actie: bestuur.
11. Ereleden en leden van verdienste
Ereleden zijn leden, die wegens bijzondere verdiensten tegenover de vereniging Tc De
Snelle Sprong als zodanig zijn benoemd.
Erelid, criteria voor het doen van een voordracht: A. Langdurig lid zijn van Tc De Snelle
Sprong, meer dan 25 jaar. Of B. Langdurig actief als bestuurslid of vrijwilliger, meer dan
15 jaar.
Een voordracht voor een onderscheiding moet schriftelijk worden ingediend bij het
bestuur van Tc De Snelle Sprong en kan door elk lid van de vereniging worden gedaan.
Een erelid wordt door het bestuur voorgedragen in de algemene ledenvergadering. De
algemene ledenvergadering beslist met meerderheid van stemmen of iemand de titel
erelid wordt verleend. Indien de stemmen staken in geval van een voordracht wordt de
voordracht verworpen. De voordracht moet onderbouwd worden met argumenten en
voldoen aan de genoemde criteria.
Zij worden vrijgesteld van contributiebetaling.
Leden van verdienste worden benoemd door bestuur. Dit zijn leden die zich gedurende
langere tijd en/of in verband met een speciale verenigingsactiviteit in positieve zin
duidelijk hebben onderscheiden en die jaarlijks als zodanig door het bestuur worden
benoemd.
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