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Bij een overlijden is het altijd maatwerk. Wat we als vereniging doen hangt af van de band met de overledene, de wensen van de familie en de 
omstandigheden. 
Hieronder is de richtlijn van ASW opgenomen. 
 

Categorie Minuut stilte 
en/of rouwbanden 

Afgelasting 
*3 

Bericht 
website *4 

Rouwkaart 
*5 

Vlag 
halfstok *6 

Bezoek 
 *7 *8 

Bijdrage  
*9 

 Team ASW totaal       

Spelend seniorenlid X *1 X Team X X X Voorzitter + 
Vrz. Cie 

50 

Spelend jeugdlid X *2 X Team X X X Voorzitter + 
Vrz. Cie 

50 

Ouder spelend jeugdlid Team(s) X Team X X X Voorzitter + 
Vrz. Cie 

Ntb 

Erelid (/ Lid van verdienste) 
 

 X  X X X Voorzitter 50 

Bestuurslid 
 

 X  X X X Bestuur 50 

Oud bestuurslid 
 

Zo 1,2   X X X Bestuur 50 

Trainer / leider selectie Zo 1,2 X Team(s) X X X Bestuur 50 
 

Trainer / leider jeugd Zo 1 
Team(s) 

X Team(s) X X X Bestuur 50 
 

Clubscheidsrechter, commissielid Zo 1 X  X X X Bestuur 50 
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Categorie Minuut stilte 
en/of rouwbanden 

Afgelasting 
*3 

Bericht 
website *4 

Rouwkaart 
*5 

Vlag 
halfstok *6 

Bezoek 
 *7 *8 

Bijdrage  
*9 

 Team ASW totaal       

Sponsor, donateur, niet spelend lid, 
vrijwilliger *10 

Zo 1   X X X Bestuur Ntb 
 

Oud lid *11 Zo 1   X X X Bestuur Ntb 
 

Trouwe supporter 
 

Zo 1   X X X Bestuur Ntb 

Situatie met meerdere overledenen 
 

 X Team(s) X X X Bestuur Ntb 

Directe betrokkenheid vereniging 
 

 X  X X X Bestuur Ntb 

 
 
Toelichting tabel 
*1 Zondag 1 en 2 worden als één team beschouwd. 
*2 Indien elftallen met elkaar trainen, kan dit ook als één team worden beschouwd. 
*3 In bijzondere situaties kan het bestuur besluiten tot een algehele afgelasting. 

Afgelasting (team(2) en algeheel) vindt altijd plaats in overleg met het hoofd wedstrijdzaken van het district. 
*4 Bericht op de website van ASW en in de eerstvolgende nieuwsbrief. 
*5 Rouwkaart wordt minimaal ondertekend door de voorzitter. 
*6 Vlag halfstok t/m de dag van de begrafenis/crematie en evt. het eerstvolgende weekend met wedstrijden. 
*7 Bezoek kan zijn condoleren of begrafenis/crematie. Ter oordeel aan de bezoeker(s). 
*8 In overleg met de familie wordt er evt. de voorzitter of een ander bestuurslid een (korte) toespraak gehouden. 
*9 Maximaal te besteden bedrag aan bloemen of om evt. invulling te geven aan de wens van de overledene of nabestaanden. 
*10 Dit betreft vrijwilligers die niet vallen onder alle andere categorieën. 
*11 Het bestuur beoordeeld per situatie of deze regel van toepassing is. 
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Stappen 
1. Secretaris en voorzitter bepalen wie het bestuur over het overlijden informeren. 

Minimaal wordt de voorzitter betreffende commissie over het overlijden geïnformeerd. 
2. Voorzitter of voorzitter betreffende commissie bepalen onderling wie contactpersoon is naar de familie of vragen daarvoor een derde. 
3. Voorzitter, voorzitter betreffende commissie of contactpersoon nemen contact op met de familie en overleggen het protocol. 
 
De volgende punten zijn afhankelijk van het resultaat van het contact met de familie. 
 
4. Voorzitter/Secretaris geeft instructies over invulling van acties: 

a. Informeert commissie(s) i.v.m. het dragen van de rouwband 
b. Zorgt dat de vlag halfstok wordt gehangen 
c. Spreekt af wie het bezoek doet. 

5. Secretaris/Bestuurslid Lief&Leed: 
a. Plaats tekst op website van ASW 
b. Zorgt voor rouwkaart 
c. Zorgt voor de bloemen of geeft evt. invulling aan de wens van de overledene of nabestaanden 
d. Overlegt met het hoofd wedstrijdzaken van het district over evt. afgelasting van wedstrijden. 

 
Informatie 
Nadat dit voorstel is aangenomen door het bestuur betreft dit voostel een aanvulling op het huishoudelijk reglement van voetbalvereniging ASW. 
Nadat dit voorstel is aangenomen door het bestuur, wordt dit gepubliceerd op de Protocollen pagina van de website 
 
Bijzonderheden 
In situaties waarin het protocol overlijden ASW niet voorziet, beslist het bestuur. 


