Overlijdensprotocol AV Groene Ster

Dit protocol is als handleiding bedoeld voor de te volgen maatregelen bij het
overlijden van een der leden van AV Groene Ster. Dit omdat het bestuur van onze
vereniging van mening is dat ingeval van overlijden van een der leden hier zorgvuldig
mee moet worden omgegaan en het medeleven van AV Groene Ster naar de
nabestaanden wordt overgebracht.
Het bestuur van AV Groene Ster is verantwoordelijk voor uitvoering van het
overlijdensprotocol en mag, indien zij de noodzaak hiervan kunnen aangeven,
hiervan afwijken. Hierbij dient het bestuur wel in acht te nemen dat in principe geen
onderscheid wordt gemaakt of de overledene actief of minder actief bij AV Groene
Ster betrokken was.
Bericht van overlijden:
Indien een van de bestuursleden een overlijdensbericht ontvangt brengt hij direct de
voorzitter op de hoogte of, bij zijn afwezigheid, een van de andere leden van het
dagelijks bestuur. De voorzitter of zijn vervanger is er verantwoordelijk voor dat het
protocol wordt uitgevoerd.
Uitvoering protocol:
1. De voorzitter of zijn vervanger neemt zo snel mogelijk contact op met de
nabestaanden voor een condoleance namens de vereniging en informeert
naar condoleancebezoek, uitvaartplechtigheid e.d. Hij zorgt, indien de
nabestaanden hiermee instemmen, voor een overlijdensbericht op de website,
in het clubgebouw en in het clubblad. De secretaris verstuurt namens AV
Groene Ster een rouwkaart naar de nabestaanden. Eventueel zal er een
rouwtak met kaart worden besteld. Wel van te voren overleg plegen met de
betreffende groep waartoe het lid behoorde.
2. De voorzitter of zijn vervanger brengt ook de andere bestuursleden en de
hoofdtrainer op de hoogte. De hoofdtrainer zorgt dat de trainer van de groep
waar de overledene deel van uit maakte voorafgaande aan de training de
andere leden informeert.
3. Tot en met de dag van de uitvaartplechtigheid zullen er geen vlaggen worden
gehesen en geen muziek ten gehore worden gebracht op sportpark de Knip.
Als er wedstrijden worden gehouden op sportpark de Knip tot en met de dag
van de uitvaartplechtigheid zal de vlag halfstok worden gehesen. Indien er
andere activiteiten in deze periode plaats vinden bepaalt het bestuur zijn
standpunt voor wat betreft doorgang en/of aanpassing van de activiteiten.
4. Bij de uitvaartplechtigheid zal minimaal 1 van de bestuursleden of een
gedelegeerde namens AV Groene Ster aanwezig zijn.
5. De secretaris zal de ledenadministratie verwittigen alsmede eventueel de juco
om het overlijden administratief goed te verwerken.
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