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Algemeen
Dit reglement is bedoeld om leden van HRV de Compagnie bij heugelijke en trieste gelegenheden
een blijk van medeleven te tonen namens de vereniging. Het bestuur heeft daartoe een commissie
Lief & Leed aangewezen. De commissie Lief & Leed rapporteert aan de secretaris en stuurt
halfjaarlijks een overzicht van gebeurtenissen in het kader van Lief & Leed. De commissie Lief & Leed
is verantwoordelijk voor de uitvoering. Verzoeken om blijken van medeleven kunnen door alle leden
worden gemaild naar liefenleed@hrvdecompagnie.nl. Indien het verzoek past binnen onderstaande
regels, dan voert de commissie Lief & Leed dit verzoek zelfstandig uit.
De kosten van Lief & Leed vallen onder algemene kosten. De verantwoordelijkheid voor beheer ligt
bij de penningmeester. Declaraties hiertoe kunnen bij de penningmeester worden ingediend.
De uitvoering ligt primair bij commissie Lief & Leed, het bestuur kan ook actie ondernemen en stemt
dan af met de commissie Lief & Leed.
In het algemeen gaat het om de volgende gebeurtenissen.
Geboorte
Na ontvangst van een geboortekaart wordt namens de vereniging een kaart gestuurd.
Huwelijk
Wanneer het bestuur formeel op de hoogte wordt gebracht dat een lid in het huwelijk treedt of 25,
40 of 50 jaar is getrouwd, dan zal namens de vereniging een kaart worden gestuurd.
Ziekte
Na melding bij de commissie Lief & Leed of bestuur wordt een kaart gestuurd namens de vereniging.
Bij langdurige ziekte
Wanneer een lid of vrijwilliger van de vereniging gedurende lange tijd ziek (minimaal 4 weken) is,
wordt aan betrokkene een bloemstuk of een fruitmand gestuurd of bezorgd ter waarde van
maximaal € 30,--. Is iemand zeer langdurig ziek, wordt na een periode van drie maanden na de eerste
attentie een tweede bezorgd ter waarde van € 30,--.
Bij overlijden
Wanneer een erelid of een actief lid overlijdt, wordt in overleg met de familie door een afvaardiging
van het bestuur een condoleancebezoek afgelegd. Tevens wordt in overleg met de familie het
afscheid van de overledene bijgewoond. In overleg met de familie zal namens bestuur en leden zal
een bloemstuk bij de kist worden gelegd ter waarde van maximaal € 80,-. Tevens wordt op het
besloten deel van de website een “In memoriam” geplaatst. Er wordt namens de vereniging geen
advertentie geplaatst in de plaatselijke courant. In het geval dat de familie bloemen bij de
plechtigheid niet op prijsstelt zal twee tot drie weken na de plechtigheid een bloemstuk ter waarde
van maximaal € 40,-bij de nabestaanden worden bezorgd.
Wanneer een partner of inwonend familielid van een erelid of een lid overlijdt, wordt in overleg met
betrokkene, door een afvaardiging van het bestuur een condoleancebezoek afgelegd. Tevens wordt
in overleg met het betrokken lid het afscheid van de overledene bijgewoond. Twee tot drie weken na
de plechtigheid zal een bloemstuk ter waarde van maximaal € 40,-bij het betrokken lid worden
bezorgd.
Wanneer het bestuur op de hoogte wordt gesteld van het overlijden van een niet (meer) actief lid of
vrijwilliger van de vereniging door middel van een overlijdensbericht, dan zal een kaart worden
gestuurd.
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Slotbepaling
Het spreekt van zelf dat in voorkomende gevallen de partner van betrokkene ook betrokken wordt.
Het vorenstaande is geen limitatieve opsomming. Het bestuur en/of commissie Lief & Leed zal in de
praktijk ook geconfronteerd worden met zaken waarin de vorenstaande regeling niet voorziet. Op
dat moment wordt gehandeld naar bevinding van zaken.
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