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Aankondiging tekst, voor site en begeleidend protocol, EL en LvV (tekst groter dan overige tekst) 

 

De r.k.s.v. RODA ’23 deelt met groot leedwezen mede dat op <datum, voluit geschreven> <vermelden 

wat voor lid> van RODA ’23, <eventuele aanvullingen>, <naam> is overleden op <leeftijd> jarige 

leeftijd. 

 

VOORBEELD 

De r.k.s.v. RODA ’23 deelt met groot leedwezen mede dat op woensdag 14 augustus 2013 lid en erelid 

van RODA ’23, Lid in de Orde van Oranje Nassau, Piet Kok is overleden op 84 jarige leeftijd. 
 

 

Naar aanleiding van het overlijden zal het volgende protocol ingaan. De diverse Commissies van 

RODA ’23 zijn belast met de communicatie naar derden toe. 

 

Bij overlijden Ereleden en Leden van Verdiensten en actieve bestuursleden en overige 

actieve vrijwilligers 

- Alle RODA ’23 vlaggen zijn halfstok gestreken. Deze blijven tot aan de uitvaart halfstok 

hangen bij RODA ’23. 

De RODA ’23 vlag bij het bruggetje halfstok. 

De RODA ’23 vlag op het terras halfstok, de sponsorvlaggen links en rechts van de RODA ’23 

vlag worden gestreken. Dit zodat alleen de RODA ’23 halfstok hangt. 

 

- Voorafgaand aan alle competitie-, beker- en/of oefenwedstrijden, thuis en uit, worden de 

wedstrijden aangevangen met één (1) minuut stilte. Dit tot aan de dag van de uitvaart. 

 

- De vertegenwoordigende elftallen, Zondag 1 en 2 en Zaterdag 1, spelen de wedstrijden met 

rouwbanden. Dit tot aan de dag van de uitvaart. 

 

Bij overlijden van RODA ’23 leden gebonden aan specifiek elftal 

- Door de betreffende wedstrijdsecretaris van de categorie kan bij de KNVB uitstel voor de 

wedstrijd worden aangevraagd. 

 

- Voorafgaand aan de wedstrijd van het betreffende elftal, worden de wedstrijd(en) 

aangevangen met één (1) minuut stilte. 

 

Op de volgende pagina het artikel omtrent uitstel in verband met overlijden uit het Handboek 

competitiezaken Amateurvoetbal van de KNVB. 
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Handboek competitiezaken Amateurvoetbal 

 

 

2.5 Uitstel wedstrijden 
2.5.1 Uitstel wedstrijden bij overlijden 
 

Het bestuur amateurvoetbal heeft met betrekking tot het verlenen van uitstel voor beker- en 

competitiewedstrijden besloten tot de volgende regeling. In alle gevallen vindt tussen de vereniging 

en het districtskantoor/steunpunt overleg plaats en wordt getracht tot een voor alle partijen zo 

aanvaardbaar mogelijke oplossing te komen. 

 

De vereniging heeft recht op uitstel van het spelen wedstrijden indien een bestuurslid of een 

erelid overlijdt. Uitstel geldt dan voor alle teams. Er is sprake van recht op uitstel van de wedstrijd 

van het betreffende team indien het een overlijdensgeval betreft van een speler, trainer, leider, 

verzorger of vaste assistent-scheidsrechter van dat team. In beginsel bestaat recht op uitstel alleen 

indien de begrafenis c.q. crematie op of na de speeldag plaatsvindt. Maar ook hier geldt dat de 

KNVB in bijzondere gevallen van de lijn kan afwijken. Indien het sterfgeval in het weekend 

plaatsvindt, dient de vereniging (bij voorkeur de voorzitter of de secretaris) contact op te nemen 

met de medewerker organisatie competitie. Zij zullen de betrokken vereniging van hun beslissing 

op de hoogte stellen en afspraken maken ten aanzien van de berichtgeving. 

 

De KNVB pleegt met veel inlevingsvermogen overleg met de vereniging om tot een aanvaardbare 

oplossing te komen. Indien een vereniging eigenmachtig en/of zonder overleg besluit tot het 

uitstellen van 1 of meer wedstrijden, dan zal de KNVB verklaringen opvragen en bestuderen. 

Aangifte bij de tuchtcommissie, voor onder meer een onafhankelijke toets, behoort dan tot de 

mogelijkheden. 


