
PROTOCOL  sterfgevallen binnen de vereniging EVVC 

Een sterfgeval binnen de vereniging komt meestal onverwacht, maar toch wordt van de 

vereniging verwacht dat er adequaat aandacht wordt besteed aan deze trieste gebeurtenis.   

Er moet snel gehandeld worden. Er is vaak weinig tijd voor overleg, dus in dit protocol 

maken we afspraken die meteen uitgevoerd kunnen worden zonder voorafgaand overleg.       

Een sterfgeval brengt emoties met zich mee. Toch dient er rationeel en consistent gehandeld 

te worden. Dit protocol zorgt ervoor dat de vereniging bij gelijke gevallen op een consistente 

wijze kan handelen.                                                                                                                                   

Dit protocol moet echter niet gezien worden als een voorschrift, maar meer als een 

handleiding. Maatwerk moet mogelijk blijven, afhankelijk van de ontstane situatie. 

De coördinatie over het uitvoeren van de juiste acties ligt bij Peter van de Lee (06.26844010) 

en Veronique van Bergen (06.53638983) van de commissie EVVC Vereniging.                  

Te nemen acties na overlijden (zsm):                                                                                                           

- Communicatie binnen vereniging op whatsapp, website, mail of andere social media;                      

- Condoleancebezoek aan familie en overleg over wensen van de familie:                               

- Condoleancebericht op de website van EVVC;                                                                               

- Besluit over doorgaan van wedstrijden komend weekend via KNVB (inclusief dragen                                                         

 van rouwband en één minuut stilte met afstemming door wedstrijdsecretaris);                                                                                                                              

- Verenigingsvlag halfstok hangen op de eerste zaterdag en zondag na het overlijden;              

- Bijwonen (evt. toespraak) avondwake / begrafenis / crematie (met bloemstuk);                

- Eventuele nazorg (beschikbaar stellen kantine / scheidsrechter / tegenpartij / enz);        

- Een In Memoriam in de Echo;                                                                                                                           

- Is er een sterfgeval op of nabij de accommodatie van EVVC, dan wordt alles zo                                                                    

 spoedig mogelijk gestaakt (ook als het iemand van de tegenpartij betreft);                                                

- Het staken van een competitiewedstrijd is de verantwoordelijkheid van de                                                      

 scheidsrechter (en is bindend);                                                                                                                

- De kantine blijft / gaat open voor opvang van leden, ouders, tegenstanders en                                             

 hulpverleners (eventueel met condoleancehoekje met foto);                                                                  

Leden                                                                                                                                                                                                

Bovenstaande acties zijn van toepassing op leden van de vereniging EVVC.                                                    

Hieronder vallen de actieve leden (jeugd en senioren), leiders, verzorgers, technisch kader, 

(assistent)scheidsrechters, ereleden, bestuursleden, vrijwilligers en sponsoren. 

 Niet-leden                                                                                                                                                           

Ook bij niet-leden (denk aan familieleden in eerste graad, oud-leden, ex-bestuursleden,        

ex-vrijwilligers, ex-sponsors) dient soms actie te worden ondernomen (denk aan interne 

communicatie, condoleancebezoek, bijwonen begrafenis/crematie, e.d.).  


