Reglement Lief & Leed v.v. d’Olde veste ‘54
CONCEPT
Algemeen
Dit reglement is bedoeld om leden van vv d’Olde Veste ’54 bij heugelijke en trieste gelegenheden
een blijk van belangstelling te geven namens de vereniging. De commissie Lief & Leed is het
uitvoerend orgaan. Verzoeken om blijken van belangstelling kunnen door alle leden worden gemaild
naar liefenleed@oldeveste.com. Indien het verzoek past binnen onderstaande regels, dan voert de
commissie dit verzoek zelfstandig uit.
1.

Het budget van de commissie Lief & Leed wordt beheerd door de penningmeester en de
coördinator Lief & Leed. Zowel de coördinator van Lief en Leed als het hoofdbestuur kunnen
bestellingen plaatsen, zij stemmen dit onderling af. De uitvoering ligt primair bij Lief & Leed,
het hoofdbestuur kan ook actie ondernemen en informeert dan Lief & Leed.

2.

De coördinator Lief & Leed houdt een overzicht bij en legt één keer per halfjaar inhoudelijke en
financiële verantwoording af bij de penningmeester.

3.

Van onderstaande standaarden kan in overleg met het hoofdbestuur worden afgeweken.

Geboorte
4.

Na ontvangst van een geboortekaart wordt een kaart namens de vereniging gestuurd.

Huwelijk
5.

Na ontvangst van een trouwkaart, wordt een kaart namens de vereniging gestuurd.

Jubilarissen
6.

Hiervoor zijn in de statuten van d’Olde Veste andere richtlijnen opgesteld en deze vallen niet
onder Lief & Leed.

Bij langdurige ziekte of blessure van jeugdleden
7.

Na melding bij de coördinator Lief & Leed wordt een kaart gestuurd namens de vereniging.
Bij langdurige afwezigheid door ziekte, ongeval of blessure een aardigheid (bijv. paar zakken
snoep) t.w.v. € 5.00, dit in combinatie met een bezoek van de leid(st)er, train(st)er of
coördinator.

Bij langdurige ziekte of blessure van seniorleden en vrijwilligers
8.

Na melding bij de coördinator Lief & Leed wordt een kaart gestuurd namens de vereniging.

9.

Bij langdurige afwezigheid door ziekte, ongeval of blessure een attentie, bloemen of fruitschaal
t.w.v. € 15,00, dit in combinatie met een bezoek van de leid(st)er, train(st)er, coördinator,
voorzitter bestuursgroep/commissie of bestuur.

Overlijden
10.

Bij het overlijden van een lid of een gezinslid (kinderen, inwonende broers/zusters, vader,
moeder en echtgenoot/echtgenote van leden) van een lid of vrijwilliger wordt op verzoek van

een lid een condoleancekaart gestuurd door de coördinator Lief & Leed namens de vereniging.
11.

Bij het overlijden van een lid wordt namens de leden en het bestuur op aangeven een
advertentie door het hoofdbestuur geplaatst in de Steenwijker Courant, tenzij de
nabestaanden hebben aangegeven dat hier geen prijs op wordt gesteld De tekst wordt voor
plaatsing afgestemd met het hoofdbestuur. Het logo van d’Olde Veste ‘54 wordt altijd in de
advertentie opgenomen. Bij het overlijden van een gezinslid bepaalt het bestuur of een
advertentie wordt geplaatst.

12.

Indien een rouwkaart naar de vereniging is gestuurd, gaat in ieder geval een afvaardiging van
de vereniging naar de uitvaart. Daarnaast staat het een ieder vrij om de uitvaart op eigen
initiatief bij te wonen.

