PROTOCOL OVERLIJDENSGEVALLEN SPORTCLUB BRUMMEN
Iedereen gaat anders om met het verlies van een dierbare.
Dit protocol is opgesteld om in geval van een overlijden helder te hebben op welke wijze wij
als vereniging daar aandacht aan willen/kunnen besteden.
Hoewel het lastig is om onderscheid te maken, is met onderstaande onderverdeling wel een
zodanig verschil gemaakt dat dit recht doet aan het respect voor de overledene en de
nabestaanden dat vanuit de vereniging wordt betuigd.
Inleiding
Het protocol heeft betrekking op het overlijden van ereleden, leden van verdienste,
bestuursleden spelende en niet-spelende leden en vrijwilligers.
Het protocol heeft tot doel een basis te bieden voor een snelle besluitvorming en
communicatie in emotionele situaties.
Het protocol is een richtlijn, wat betekent dat het bestuur per situatie naar eigen inzicht kan
handelen.
Het handelen van het bestuur staat omschreven in de procedure, gevolgd door een
praktische invulling.
Het protocol is in lijn met de KNVB-regeling 'uitstel wedstrijden bij overlijden'. De KNVBregeling stelt dat bij overlijden van spelende leden en begeleiders het desbetreffende team
recht heeft op uitstel van een wedstrijd. Bij het overlijden van bestuursleden of ereleden heeft
de vereniging recht op uitstel van de wedstrijden van alle teams. De impact op de vereniging
en de tijd tussen het overlijden en de eerstvolgende speeldag worden daarbij meegewogen,
maar de beslissing is aan de KNVB.
Procedure
A. Krijgt één van de bestuursleden bericht van overlijden van een erelid, een lid van
verdienste, een bestuurslid, een spelend lid, een niet spelend lid, een oud lid met bijzondere
verdiensten voor de vereniging, een vrijwilliger die geen lid is maar die wel actief is binnen de
vereniging, dan neemt hij direct contact op met de voorzitter.
B. De voorzitter informeert de andere leden van het bestuur, waarna het bestuur voor zover
mogelijk gezamenlijk besluit op welke wijze, handelend volgens het protocol, de vereniging
hierop zal reageren.
C. Bij het overlijden van een erelid of een bestuurslid zullen de leden van de vereniging door
middel van berichtgeving – gevolgd door een In Memoriam - op de website op de hoogte
worden gebracht. Het In Memoriam wordt opgenomen in de eerstvolgende uitgave van het
Magazine van de vereniging. Alle voetbalactiviteiten dat wil zeggen trainingen, wedstrijden,
en toernooien zullen tot na de begrafenis of crematie worden opgeschort. Dit na afstemming
met de KNVB.
D. Bij het overlijden van een lid of een vrijwilliger zullen de leden van de vereniging door
middel van berichtgeving – gevolgd door een In Memoriam - op de website op de hoogte
worden gebracht. Het In Memoriam wordt opgenomen in de eerstvolgende uitgave van het
Magazine van de vereniging.
E. Bij het overlijden van ereleden, leden van verdienste en bestuursleden bezoekt een
delegatie van het bestuur de familie.

F. De secretaris verstuurt aan de familie van alle onder A. genoemde betrokkenen een
condoleancekaart.
G. De voorzitter zorgt voor een passend bloemstuk bij de begrafenis of crematie van alle
onder A. genoemde betrokkenen.
H. De wedstrijdsecretaris treedt onmiddellijk in overleg met de KNVB om uitstel van
wedstrijden aan te vragen. Als de KNVB toestemming voor uitstel heeft gegeven zal de
wedstrijdsecretaris de betreffende elftallen, leiders, tegenstanders, scheidsrechter etc. op de
hoogte brengen. Daarnaast zal een bericht op de website worden geplaatst.

Praktische invulling
1. Bij het overlijden van een erelid of een bestuurslid worden de wedstrijden van alle teams
van het eerstvolgende weekend afgelast. Dit na afstemming met de KNVB. Bij de
eerstvolgende wedstrijd van alle senioren- en juniorenelftallen wordt een minuut stilte
gehouden ter nagedachtenis aan de overledene. Dit geldt ook voor uitwedstrijden. Het 1e
elftal speelt de eerstvolgende (uit)wedstrijd met rouwbanden.
2. Bij het overlijden van een speler van een seniorenelftal worden de wedstrijden van het
betreffende team tot en met het daaropvolgende weekend afgelast. Dit na afstemming met
de KNVB. Bij de eerstvolgende wedstrijd van het team wordt een minuut stilte gehouden ter
nagedachtenis aan de overledene.
3. Bij het overlijden van de partner van een actieve speler wordt de daaropvolgende
wedstrijd van het team van die speler afgelast. Dit na afstemming met de KNVB. Bij de
eerstvolgende wedstrijd van het team wordt een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis
aan de overledene.
4. Bij het overlijden van een jeugdlid worden de wedstrijden en trainingen van de jeugd t/m
het daaropvolgende weekend afgelast. Dit na afstemming met de KNVB. Bij de
eerstvolgende wedstrijd van het team wordt een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis
aan de overledene.
5. Bij het overlijden van een familielid, zijnde vader of moeder of een van de kinderen uit het
gezin, worden de wedstrijden van het team, volgend op het bericht van overlijden, tot en met
het daaropvolgende weekend afgelast. Dit na afstemming met de KNVB. Bij de
eerstvolgende wedstrijd van het team wordt een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis
aan de overledene.
6. Bij het overlijden van een lid, zijnde een niet-actieve speler, wordt een minuut stilte
gehouden bij de daaropvolgende seniorenwedstrijden.
7. Als op een wedstrijddag een bericht van overlijden, beschreven bij de punten 2, 3, 4, 5 en 6
wordt gegeven, worden de daarop betrekking hebbende wedstrijden direct afgelast of
stilgelegd.
8. De beslissing over bovengenoemde afgelastingen wordt door de KNVB genomen. De
inzet van de vereniging is, om de eigen wensen, zoals verwoord bij de punten, 1, 2, 3, 4, 5, 6
en 7 te realiseren.
9. In alle situaties kan het bestuur afwijkende maatregelen nemen.
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