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Toepassing.
Deze regeling beschrijft de aandacht en attenties bij bijzondere gelegenheden en/of
gebeurtenissen binnen AV’56.

!

Definities:
Kaderlid:
structureel een

Een kaderlid is iemand die zich, al dan niet tegen vergoeding,
bijdrage levert aan het laten functioneren van de vereniging. Deze staat

vermeld

!

op de vrijwilligerslijst.

Vermelding op de website:
De secretaris draagt er zorg voor dat op de website wordt vermeld:
- Bijzondere sportprestatie lid/team zoals hieronder beschreven
- Verenigingsjubileum van een lid bij 25 of 40 jaar lidmaatschap
- Afscheid kaderleden, 1x per jaar na de jaarvergadering
- Overlijden van een lid
- Afronding van een cursus op atletiekgebied
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Bijzondere sportprestaties:
Prestaties die voor een attentie in aanmerking komen zijn:
- Eerste drie podiumplaatsen bij een NK finale
- Eerste drie podiumplaatsen bij landelijke finale C, D, A of B competitieleden

!

De trainer informeert de secretaris over de prestatie van de persoon of ploeg. De secretaris
draagt er zorg voor dat de attentie wordt verstrekt. De attentie wordt verstrekt in de vorm
van een cadeaubon t.w.v. € 10,-. Bij prestaties van een ploeg ontvangt ieder teamlid deze
attentie.
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Representatie en attenties:
Bij onderstaande gebeurtenissen worden namens de vereniging attenties verstrekt mits de
secretaris of degene die de uitvoering van Lief en Leed verzorgd hiervan tijdig in kennis wordt
gesteld:
- Bij ziekenhuisopname: een kaart namens de vereniging.
- Bij langdurig ziek of geblesseerd zijn: een kaart namens de vereniging.
- Bij huwelijk of geregistreerd partnerschap van kaderleden, mits de vereniging hiervan
schriftelijk op de hoogte is gebracht: een boeket bloemen t.w.v. € 10,- Bij jubilea van atletiekverenigingen in Zeeland, de zustervereniging en de verenigingen
op ’t Schenge: een boeket bloemen t.w.v. € 10,-. Een bestuurslid zal de vereniging
bezoeken indien de vereniging hiervoor schriftelijk is uitgenodigd.
- Bij een geboorte en/of adoptie van kinderen van kaderleden: een cadeaubon van €
10,-, mits de vereniging hiervan schriftelijk op de hoogte is gebracht.
- Bij stopzetten van de activiteiten voor de vereniging door een vrijwilliger wordt dit
door de secretaris vermeld tijdens de jaarvergadering. De vrijwilliger ontvangt een
gegraveerde pen t.w.v. € 7,50 alsmede een boeket bloemen t.w.v. € 10,- mits de
vrijwilliger minimaal één jaar één of meerdere taken heeft verricht voor de vereniging.
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Bij overlijden van een AV lid wordt een condoleance kaart toegestuurd. Het bestuur
overleg welke aandacht zal worden besteed een de begrafenis of crematie. Tevens zal
een condoleance advertentie worden geplaatst in een regionale krant. Dit wordt
verzorgd door de secretaris.
Voor vrijwilligers wordt gestreefd één keer per jaar aandacht te schenken in de vorm
van een attentie t.w.v. € 7,50 of door een feestelijk bijeenkomst te organiseren.

In omstandigheden waarin dit reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

