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ATTENTIEBELEID VOETBALVERENIGING HEKELINGEN 
 
De leden van Voetbalvereniging Hekelingen maken gedurende hun lidmaatschap ook in hun privéleven 
pieken en dalen mee. Doorgaans wordt, in het geval er een bijzondere gebeurtenis plaats vindt in het 
privéleven van een lid en de vereniging hiervan op de hoogte wordt gesteld, een kleine attentie naar het 
betrokken lid verstuurd. De wijze waarop vanuit de vereniging wordt gereageerd op bijzondere momenten 
en situaties in de persoonlijke levenssfeer van de leden en/of in hun lidmaatschap zijn momenteel niet 
gereguleerd.  
 
Om willekeur te voorkomen is een overzicht gemaakt op welke momenten spelers, leden of vrijwilligers op 
een bepaalde manier in aanmerking komen voor een attentie. Indien zich een bijzondere familiare 
gelegenheid voordoet hebben we daar natuurlijk ook aandacht voor. Dit alles is in een beleid uitgewerkt. 
 

1. Momenten waarop attentiebeleid betrekking heeft 
 
1. Kampioenschap 
2. Ernstige ziekte/blessure 
3. Langdurige ziekte/blessure 
4. Afscheid vrijwilligers 
5. Huwelijk 
6. Overlijden 
7. Jubilea 

 
2. Uitwerking 

a. Kampioenschap JEUGD 
 
Bij een kampioenschap1 van een jeugdteam krijgen spelers in de kantine een versnapering 
(bijvoorbeeld patat of frikandel). Indien een team meer dan 1 competitiefase als eerste is 
geëindigd, kan door de vereniging een kampioensschaal worden aangeboden. Het betreft 
hier 1 schaal, welke binnen het team verloot zal moeten worden. Deze en overige zaken 
moeten door de leider van het kampioensteam worden afgestemd met de afdeling 
coördinator.  
 
De verantwoordelijkheid voor het aanschaffen en overhandigen van de attentie ligt bij het 
bestuurslid Jeugdzaken. 

 
b. Kampioenschap SENIOREN 

 
Bij een kampioenschap1 van een seniorenteam zijn de eerste consumpties tot een bedrag 
van maximaal EUR 50,- voor rekening van de vereniging. Daarnaast wordt er door de 
vereniging een kampioenschaal aangeboden. Het betreft hier 1 schaal, welke binnen het 

 
1 Kampioenschap wordt door de vereniging gedefinieerd als volgt: als het team op de laatste speeldag van de laatste competitiedag 
van het lopende seizoen op de 1e plaats staat is het team kampioen. 
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team verloot zal moeten worden. Deze en overige zaken moeten door de leider/trainer van 
het kampioensteam worden afgestemd met de afdeling coördinator. 
 
De verantwoordelijkheid voor het aanschaffen en overhandigen van de attentie ligt bij het 
bestuurslid Seniorenzaken. 
 

c. Ernstige ziekte/blessure 
 
Bij ernstige ziekte/blessure kan tot een bedrag van maximaal EUR 50 een fruitmand en kaart 
worden verstuurd naar het zieke/geblesseerde lid.  
 
Als maatstaaf voor het classificeren van blessures hanteert de vereniging een afgeleide van 
de zogeheten Maximum Abbreviated Injury Scale (MAIS), zoals deze wordt gebruikt in het 
Letsel Informatie Systeem (LIS) van VeiligheidNL2 
 
De ernst en omstandigheden van het ongeval, waaruit het letsel is ontstaan, zijn van invloed 
op de hoogte van het te besteden bedrag. 
 
De verantwoordelijkheid voor het verzorgen van attenties bij ernstige ziekte/blessures ligt bij 
de Voorzitter. 

 
d. Langdurige ziekte/blessure 

 
Bij langdurige ziekte/blessure kan de vereniging een kaart sturen naar het betreffende lid. 
 
Daarnaast kan er, conform het contributiebeleid, een reductie op het contributiebedrag 
worden doorgevoerd. 
 
De verantwoordelijkheid voor het verzorgen van attenties bij langdurige ziekte/blessures ligt 
bij de Voorzitter. 
 

  

 
2 
https://www.veiligheid.nl/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/Veiligheid/Website.nsf/604767AD65ED01A9C125847E0034DC
90/asset/Cijferrapportage%20Sportblessures%202018.pdf paragraaf 6.3.1 

https://www.veiligheid.nl/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/Veiligheid/Website.nsf/604767AD65ED01A9C125847E0034DC90/asset/Cijferrapportage%20Sportblessures%202018.pdf
https://www.veiligheid.nl/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/Veiligheid/Website.nsf/604767AD65ED01A9C125847E0034DC90/asset/Cijferrapportage%20Sportblessures%202018.pdf
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e. Afscheid vrijwilliger 
 
Wanneer een vrijwilliger, die betrokken was bij de vereniging, afscheid neemt en zich voor 
een periode van minstens 2 seizoenen 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 persoon, de verrichte 
werkzaamheden en het aantal jaren dat hij/zij actief is geweest. Uitgangspunt is dat een 
afscheidnemende vrijwilliger een bos bloemen en een attentie ontvangt. 
 
De verantwoordelijkheid voor het verzorgen van attenties bij het afscheid van een vrijwilliger 
ligt bij de Voorzitter. 
 

f. Huwelijk 
 
Indien het bestuur wordt uitgenodigd voor plechtigheid en/of receptie kan tot een bedrag van 
maximaal EUR 50,- een attentie en bloemen worden aangeschaft voor het bruidspaar. 
 
De verantwoordelijkheid voor het verzorgen van attenties bij een huwelijk ligt bij de 
Voorzitter. 
 

g. Overlijden 
 
Er zijn meerdere manieren om bij het overlijden van een lid/vrijwilliger of familie daarvan stil 
te staan. Naar gelang de situatie zal besloten worden tot een passende attentie. De 
mogelijkheden zijn: 
 

- Versturen van een rouwkaart 
- Aanwezigheid op receptie 
- Aanwezigheid op uitvaart 
- Rouwkrans/-boeket vanuit de verenging 
- 1 minuut stilte voorafgaand aan wedstrijden 
- Afgelasten van de wedstrijden van v.v. Hekelingen 
 

Gezien de omstandigheden en emoties die een overlijden met zich meebrengt kiest het 
bestuur ervoor om, in dit specifieke geval, geen maximumbedrag vast te stellen.  
 
De verantwoordelijkheid voor het verzorgen van attenties bij een overlijden ligt bij de 
Voorzitter. 
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h. Jubilea 
 
Jubilerende vrijwilligers en leden worden ook in het zonnetje gezet. Vrijwilligers en leden die 
12½, 25, 40 en 50 jaar verbonden zijn aan de vereniging ontvangen een attentie: 

- Alle jubilarissen ontvangen bloemen, tot een maximumbedrag van EUR 50,- 
- Jubilarissen die 25 jaar aan de vereniging verbonden zijn ontvangen een 

cadeaubon en bloemen met een maximumbedrag van EUR 100,- 
- Jubilarissen die 40 jaar aan de vereniging verbonden zijn ontvangen een 

cadeaubon en bloemen met een maximumbedrag van EUR 200,- 
- Jubilarissen die 50 jaar aan de vereniging verbonden zijn ontvangen een 

cadeaubon en bloemen met een maximumbedrag van EUR 300,-. Tevens zullen 
deze jubilarissen door het bestuur worden voorgedragen voor de titel ‘lid van 
verdienste’. 

3. Tot slot 
 
Het vorenstaande is geen limitatieve opsomming. Het bestuur zal in de praktijk ook geconfronteerd 
worden met zaken waarin de regeling niet voorziet. Op dat moment wordt gehandeld naar bevinding 
van zaken. 
 

Het bestuur van v.v. Hekelingen behoudt de mogelijkheid om van bovenstaande af te wijken. 
 
 
 


