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LTV Berlicum wil haar leden niet alleen op een sportieve manier ondersteunen, maar ook meeleven en
aandacht geven aan het lief en leed dat eenieder meemaakt. Lief en leed komt in vele vormen voor en
aandacht kan op verschillende manieren worden gegeven. Te denken valt aan een persoonlijk contact,
een kaart, bos bloemen, fruitmand of een geschenk etc. Om daar zo consequent als mogelijk in te
blijven, hebben we hiervoor een kader opgesteld. De uitvoering van dit kader ondergebracht bij het
secretariaat van LTV Berlicum.

Onderstaand is aangegeven hoe wij als LTV Berlicum willen omgaan met gebeurtenissen in het kader
“Lief & Leed”, met als uitgangspunt dat passende aandacht belangrijker is dan de geldelijke waarde
van de aandacht.  Het beleid geeft richting aan acties namens de vereniging ten aanzien van haar
leden en “andere betrokkenen”  (erelid, lid van verdienste, vrijwilligers, sponsoren en betaalde
medewerkers). Met bijgaande opsomming worden de meest voorkomende gebeurtenissen genoemd,
waarbij het daarnaast echter voor kan komen dat erin bepaalde, hier niet genoemde gevallen, een ad
hoc beslissing genomen moet worden. Het geformuleerde beleid is daarmee een richtlijn waarvan per
situatie en in overleg, kan worden afgeweken. De eindverantwoordelijkheid voor lief en leed beleid
berust bij het bestuur van LTV Berlicum.

Uiteraard kunnen we voor een goede uitvoering van dit beleid niet zonder de input vanuit onze leden!
Als je denkt dat we iemand moeten feliciteren, of dat we een hart onder de riem moeten steken als
vereniging, schroom niet ons in te lichten via secretariaat@ltvberlicum.nl
Bij de volgende gebeurtenissen onderneemt het secretariaat (tenzij anders vermeld) actie namens de
LTV Berlicum.

Geboorte

● Indien LTV Berlicum een geboortekaartje ontvangt van een lid of “andere betrokkene” , wordt
naar het betreffende gezin een kaart gestuurd.

● Zonder formeel bericht volgt er geen actie.

Huwelijk

● Wanneer het bestuur formeel wordt uitgenodigd bij een lid of “ andere betrokkene” die in het
huwelijk treedt of 25, 40 of 50 jaar is getrouwd, dan zal een afvaardiging van het bestuur deze
bruiloft c.q. receptie proberen te bezoeken en een attentie (ongeveer 15 euro per persoon)
overhandigen .

● Wanneer LTV Berlicum formeel op de hoogte wordt gebracht van een 25-, 40- of 50-jarig
huwelijk  wordt namens de vereniging een kaart worden gestuurd?.

Ziekte

● Wanneer een lid of “ andere betrokkene” van de vereniging gedurende lange tijd ziek
(minimaal 6 weken in bed, dan wel gebonden aan huis of in ziekenhuis) is, wordt aan
betrokkene een bloemetje of een fruitmand gestuurd of bezorgd ter waarde van 15 euro.

● Het secretariaat kan hier uiteraard alleen op acteren als ze op de hoogte is gesteld.

Overlijden van een niet (meer) actief lid of “andere betrokkene”

● Wanneer LTV Berlicum op de hoogte wordt gesteld van het overlijden van een niet (meer)
actief lid of “andere betrokkene”, dan wordt een kaart gestuurd naar het
correspondentieadres.

● Het bestuur kan, op uitnodiging of i.o.m. nabestaanden tevens de avondwake, kerkdienst
en/of andere plechtigheid ter nagedachtenis van de overledene bijwonen.



Overlijden van een actief lid of “andere betrokkene”

● Wanneer een actief lid of een “andere betrokkene” overlijdt wordt een kaart gestuurd naar het
correspondentieadres.

● Wanneer een actief lid of een “andere betrokkene” overlijdt, kan i.o.m. nabestaanden door een
afvaardiging van het bestuur een condoleancebezoek worden afgelegd..

● Tevens kan i.o.m. nabestaanden de avondwake, kerkdienst en/of andere plechtigheid ter
nagedachtenis van de overledene worden bijgewoond door een afvaardiging van het bestuur.

● LTV Berlicum plaatst, i.o.m. nabestaanden, een rouwadvertentie in de plaatselijke krant.
● Tevens kan t i.o.m. nabestaanden op de website van LTV Berlicum een “In memoriam”

worden geplaatst.

● Is er een eerstegraads overlijden bij 1 van de leden en is het secretariaat hiervan formeel op
de hoogte gesteld dan wordt een kaart  naar het desbetreffende lid gestuurd.

Afscheid leden en vrijwilligers

● Wanneer een lid of vrijwilliger afscheid neemt en zich jarenlang heeft ingezet voor de
belangen van de vereniging, dan wordt betrokkene op passende wijze bedankt. De wijze
waarop hieraan invulling wordt gegeven, is afhankelijk van de verrichte werkzaamheden en
het aantal jaren dat hij/zij actief is geweest.

Afscheid betaalde trainers

● Wanneer een betaalde trainer afscheid neemt van LTV Berlicum wordt, ondanks het feit dat hij
voor zijn functie werd betaald, aan betrokkene een attentie aangeboden ter waarde van 15
euro. Eén en ander hangt ook af van de persoon en het aantal dienstjaren.

Lid van verdienste en erelid.

● Wordt iemand benoemd tijdens de Algemene ledenvergadering tot lid van verdienste of erelid,
dan ontvangt hij/zij een speldje in een lijst en zal de voorzitter een korte speech met
dankwoord geven.

● Tevens ontvangt hij/zij een bos bloemen ter waarde van 15 euro.

Kampioenschappen

● Jeugd 
Bij een kampioenschap van een jeugdteam zal de jeugdcommissie samen met de begeleiding
een passende manier vinden om dit te vieren en te belonen. Te denken valt aan een roos met
een consumptie, met een maximum van 5 euro per speler

● Senioren
Bij een kampioenschap van een seniorenteam zal de TC / Jeugdcommissie samen met de
begeleiding een passende manier vinden om dit te vieren en te belonen. Te denken valt aan
een roos met een consumptie met een maximum van 5 euro per speler.

Beëindigen functie door bestuursleden en commissieleden

● Vanuit het bestuur zal hier passende aandacht aan worden besteed tijdens de Algemene
ledenvergadering.

● Bestuursleden ontvangen bij functiebeëindiging na zittingsperiode  een bos bloemen ter
waarde van 15 euro.  

● Commissieleden worden door de voorzitter van desbetreffende commissie op een passende
wijze bedankt.



Jubilea leden

● Aan verenigingsjubilarissen (50 jarig jubileum ) zal passende aandacht worden besteed. Dit
zal gebeuren in de vorm van een vermelding op de op het LCD scherm in het tennispaviljoen.

Bijzondere gebeurtenissen.

● Bijzondere gebeurtenissen bij leden kunnen i.o.m. lid  een vermelding  krijgen op onze
website. Voorbeelden zijn o.a.: Prins carnaval, Koninklijke onderscheiding, Gildekoning, 

● Hoe er gereageerd wordt op uitnodigingen van gebeurtenissen (zoals bij voorbeeld jubilea) bij
andere verenigingen, wordt beslist door het dagelijks bestuur. 

Slotbepaling

Het spreekt van zelf dat in voorkomende gevallen de partner van betrokkene ook betrokken wordt. Het
vorenstaande is geen limitatieve opsomming. LTV Berlicum zal in de praktijk ook geconfronteerd
worden met zaken waarin de vorenstaande regeling niet voorziet. Op dat moment wordt gehandeld
naar bevinding van zaken.       

Naast leden zijn in deze memo ook vrijwilligers, ereleden en leden van verdienste benoemd.

● Onder vrijwilligers verstaan we die natuurlijke personen  die geen lid zijn, maar wel een actieve, niet incidentele
bijdrage leveren aan de vereniging.

● Ereleden en leden van verdienste zijn personen die wegens bijzondere verdiensten een bijzondere status hebben
t.o.v. gewone leden van de vereniging. Binnen het bestuur is afgesproken geen actief beleid te voeren om te komen
tot nieuwe benoemingen. Er kunnen wel voordrachten van leden komen. Die worden in de algemene
ledenvergadering besproken. In de algemene ledenvergadering wordt bepaald wie er benoemd worden als erelid of
lid van verdienste.


