Rouwprotocol Diemer Gymnastiek Vereniging (DGV)

Toelichting:
Omdat wij binnen onze vereniging te maken kunnen krijgen met het overlijden van een lid of andere
relatie, is het goed te beschikken over een rouwprotocol (gedragsovereenkomst in de vorm van een
aantal uit te voeren stappen). Dit document wordt als bijlage aan het Huishoudelijk Reglement (HHR)
toegevoegd. Trainers en leden zijn gehouden aan naleving van dit protocol. Het rouwprotocol wordt
door het bestuur vastgesteld en gewijzigd en is tot stand gekomen op basis van een conceptprotocol
dat door de KNGU is opgesteld.

Aandachtsgebieden
Melding sterfgeval

Acties
Het bestuur wordt direct geïnformeerd.

Informeren

Indien nodig controleren of het bericht klopt en
volledig is.
De voorzitter is vanuit de vereniging contactpersoon.
De trainer/coach informeert de ploegleden. Als hij/zij
dit wenst kan dat ook in samenwerking met het
bestuur.

Condoleance en persoonlijke aandacht

Het bestuur overlegt hoe, waar en wanneer het
nieuws verder naar buiten wordt gebracht.
Het bestuur stuurt een condoleancekaart aan de
naaste familie (echtgenoot, ouders).
Indien gewenst kan de voorzitter namens het bestuur
en/of de leden van de vereniging een condoleancebrief schrijven aan de naaste familie.
Eventueel legt de voorzitter een huisbezoek af (in
overleg met de naaste familie).

Afgelasten programma of onderdelen

In beginsel blijven de lessen of wedstrijden doorgang
vinden.
Alléén als een lid tijdens de les of wedstrijd overlijdt,
wordt deze terstond gestaakt door de trainer/coach.
Een feest of andere vrolijke activiteit in het eerst
volgende weekend na overlijden van het clublid,
wordt afgelast:
- als het de groep betreft waar overledene deel van
uitmaakte;
- bij een groepsoverstijgende activiteit waarbij de
meerderheid van de deelnemers de overledene goed
hebben gekend.

Overlijdensbericht gewone leden

Het bestuur plaatst direct een overlijdensbericht in
de nieuwsrubriek van de website.
Na 6 weken wordt het overlijdensbericht verwijderd
van de website.
In de eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt een
overlijdensbericht.
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Overlijdensbericht ereleden/bestuursleden

Het bestuur plaatst een annonce in een lokale krant
of ander huis-aan-huisblad wanneer het een erelid of
een bestuurslid betreft.

In memoriam

Uitsluitend voor ereleden en leden van verdienste
(bij voorkeur geschreven en ondertekend door de
voorzitter) en in overleg met de naaste familie.
Voorafgaand aan de les van de groep waar overledene deel van uitmaakte, wordt netjes in het gelid
een minuut stilte in acht genomen.

Minuut stilte en/of rouwband

Begeleiding

Begrafenis of crematie

Eventeel sporten met rouwband is mogelijk, maar
alléén:
- in de eerstvolgende les na het overlijden;
- in de groep waar overledene deel van uitmaakte;
- ná instemming van de ploegleden en naaste familie.
Indien vader, moeder, broer of zus van een jeugdlid
overlijdt dient de trainer/coach van dat jeugdlid
hem/haar extra aandacht en zorg te geven.
Het bestuur dient attent te zijn op rouwende
clubleden en aandacht aan hen te besteden.
Officiële bestuursaanwezigheid is gewenst; zo
mogelijk is de voorzitter en/of secretaris aanwezig.
De secretaris vervangt de voorzitter bij afwezigheid.
Daarna penningmeester of algemeen bestuurslid.
Het bestuur stuurt bloemen of bloemstuk (tenzij
familie anders aangeeft).

Nazorg

Beëindiging lidmaatschap

In beginsel zal de voorzitter niet spreken; uitsluitend
wanneer sprake is van een héél bijzondere band
tussen vereniging en overledene.
In de periode na het overlijden neemt de voorzitter
(bij voorkeur telefonisch) contact op met de naaste
familie om te informeren hoe het gaat.
Eventueel kan de voorzitter een huisbezoek afleggen
(in overleg met de naaste familie).
Na de begrafenis of crematieplechtigheid is het
lidmaatschap van overledene officieel beëindigd.
De naaste familie ontvangt hierover een brief
ondertekend door de secretaris of ledenadministrateur.
De brief wordt na een periode van 6 weken na
overlijden verstuurd.

Vastgesteld door het bestuur van DGV op: 26 november 2013.
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