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Protocol Lief en Leed Golfclub Bergvliet 
 

 
In dit document is beschreven hoe Golfclub Bergvliet wil omgaan met gebeurtenissen in het kader 

“Lief en Leed” ten aanzien van leden en/of commissieleden. In bijzondere gevallen kan het bestuur 

besluiten dat de betreffende regelingen ook van toepassing zijn voor medewerkers van Stichting 

Landgoed Bergvliet. Het geformuleerde beleid is een richtlijn waarvan per situatie en in overleg, kan 

worden afgeweken. 

 

Het bestuur en/of commissie neemt actie bij: 

 

1. Ziekte / blessure 

2. Overlijden 

3. Afscheid commissieleden 

 

Met commissieleden worden ook de leden van de subcommissies bedoeld. 

 

 

1. Ziekte / blessure 

 

Wanneer een lid of commissielid gedurende lange tijd ziek (minimaal 4 weken) is, wordt bij 

betrokkene een bloemstuk bezorgd ter waarde van € 30,00.  

Bij ziekenhuisopname wordt een bloemstuk bezorgd, zodra de betrokkenen weer thuis is. 

 

 

2. Overlijden 

 

Bij overlijden vindt overleg plaats met de nabestaanden over de acties die door bestuur en/of 

commissieleden worden genomen. 

 

• Bij het overlijden van een commissielid 

 

o informeren bestuur en alle commissieleden door de comcom 

o informeren deelnemers aan wedstrijden door de diverse wedstrijdcommissies 

o bijwonen van afscheidsbijeenkomst door bestuur en/of commissie 

o bloemstuk bij het afscheid ter waarde van € 75,00 

o in memoriam in nieuwsbrief  

o herdenking in ALV met een korte samenvatting van de activiteiten binnen de golfclub 

o vervangen foto’s op de website m.u.v. foto’s in wedstrijdverslagen.  
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• Bij het overlijden van een lid 

 

o informeren bestuur en alle commissieleden door de comcom 

o informeren deelnemers aan wedstrijden door de diverse wedstrijdcommissies 

o bijwonen van afscheidsbijeenkomst door bestuur en/of commissie 

o bloemstuk bij het afscheid ter waarde van € 75,00 

o herdenking in ALV met een korte samenvatting van de activiteiten binnen de golfclub 

o vervangen foto’s op de website m.u.v. foto’s in wedstrijdverslagen.  

 

• Bij het overlijden van een partner van een lid 

 

o informeren bestuur en alle commissieleden door de comcom 

o informeren deelnemers aan wedstrijden door de diverse wedstrijdcommissies 

o condoleancekaart namens bestuur en leden. 

 

• Bij het overlijden van een oud-lid 

 

o informeren bestuur en alle commissieleden door de comcom 

o condoleancekaart namens bestuur en leden. 

 

 

3. Afscheid commissieleden 

 

Wanneer een lid zich heeft ingezet voor de belangen van de golfclub en vrijwillig afscheid neemt, 

dan wordt betrokkene op passende wijze bedankt. 

 

Alle commissies kunnen een beroep doen op een bijdrage uit het budget Lief en Leed. 

De volgende richtlijnen worden gehanteerd: 

 

• éénmalig  attentie 

• 0 - 1 jaar  attentie 

• 1 - 2 jaar   bloemetje en attentie 

• 3 - 4 jaar   bloemetje en cadeaubon van € 25,00 

• 5 - 6 jaar   bloemetje en cadeaubon van € 50,00 

• 7 jaar en meer  bloemetje en cadeaubon van € 75,00 

 

Bij bijzondere inzet kan het bestuur besluiten een extra attentie te geven. 
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Toelichting attenties 

 

• De bedragen voor bloemstukken zijn excl. bijkomende kosten. 

• Cadeaubonnen worden gekocht bij Bergvliet. 

• Met attentie wordt een kleinigheidje bedoeld in de vorm van bv. een fles wijn, doosje ballen of 

een cadeaubon van Bergvliet t.w.v. € 10,00 

• Golfclub Bergvliet heeft een zelf ontworpen condoleancekaart. 

 

 

Werkwijze en financiën 

 

De commissies regelen zelf de attentie en declareren deze bij de penningmeester van de golfclub. De 

kosten komen ten laste van het budget van Lief en Leed. 

Het staat de commissies uiteraard vrij om ook zelf aanvullende initiatieven te nemen. 
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Register van wijzigingen 
 

 

Wijzigingen t.o.v. Protocol Lief en Leed d.d. 23-02-2020. 

 

• geboorte en huwelijk worden niet meer apart genoemd. 

• acties bij overlijden zijn meer gespecificeerd 

• de attentie voor commissieleden die stoppen met hun activiteiten is aangepast 

 

Klik hier voor Protocol Lief en Leed d.d. 23-02-2020. 

 

https://www.landgoedbergvliet.nl/files/upload/784/2020-02-23-protocol-lief-en-leed.pdf

