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Protocol Lief & Leed NABV 
(versie 2022) 
 
Leden, medewerkers, vrijwilligers en aangesloten partners van de NABV kunnen te maken krijgen met 
overlijden, ziekte, ongelukken, jubilea en dergelijke.  
Hieronder is de richtlijn opgenomen op welke wijze de NABV hier aandacht aan wil schenken. 
 
Het protocol Lief & Leed heeft betrekking op bestuursleden, ledenraadsleden, leden, vrijwilligers, 
aangesloten partners en medewerkers verenigingsbureau van de NABV. 
 
Vrijwilligers zijn leden en niet-leden die om niet of voor een kleine vergoeding een taak voor de NABV 
uitvoeren. 
Aangesloten partners zijn onder andere, maar niet uitsluitend, organisaties. 
 
De basis is de melding die wordt ontvangen. Wanneer op welke wijze dan ook bij een bestuurslid of bij 
het verenigingsbureau een Lief & Leed melding bekend is gemaakt, dan wordt de onderstaande 
bijbehorende werkwijze gehanteerd. 
 
Overlijden 

1. Bij melding van overlijden op welke wijze dan ook worden direct de voorzitter, secretaris en de 
directeur van de NABV op de hoogte gebracht. 

2. De voorzitter en secretaris bepalen onderling wie contactpersoon is naar de familie. 
3. De voorzitter of secretaris neemt contact op met de familie en neemt de wens(en) van de 

familie in acht.  
4. De voorzitter en secretaris bepalen of en wie de vereniging of bepaalde personen over het 

overlijden informeert. 
5. In ieder geval wordt het verenigingsbureau over het overlijden geïnformeerd. 

 
De volgende stappen zijn afhankelijk van het contact met de familie: 

1. Voorzitter of secretaris geeft instructies over invulling van de te nemen acties: 
a. geeft aan wie eventueel een bezoek doet; 
b. geeft aan wie er namens de NABV naar de uitvaart gaat. 

2. Voorzitter of secretaris geeft na contact met de familie bij het verenigingsbureau aan over de 
gewenste acties: 

a. Plaatsen van tekst op de website van de NABV; 
b. Zorgen voor een rouwkaart; 
c. Zorgen voor bloemen; 
d. Of geeft eventueel invulling aan overige wensen van de overledene of nabestaanden. 

 
In situaties waarin het bovenstaand protocol niet voorziet, beslist het bestuur. 
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Ziekte 
• Bij een afwezigheid langer dan 2 maanden door ziekte of een ernstige aandoening ( gebroken 

been o.i.d.) ontvangt het lid/de vrijwilliger/de medewerker een attentie ter waarde van € 25 
exclusief verzendkosten en een beterschapskaart. 

• Bij een ernstige ziekte ontvangt het lid/de vrijwilliger/de medewerker een attentie ter waarde 
van € 25 exclusief verzendkosten en een sterktekaart. 

• Bij een ernstige ziekte of overlijden van een familielid in de eerste lijn ontvangt het lid/de 
vrijwilliger/de medewerker een sterktekaart. 

Bij voortduring van de situatie is het aan het bestuur om te beoordelen op welke wijze er 
(opnieuw) aandacht wordt geschonken. 

 

Jubilaris 
• Een jubilaris is iemand die een aaneengesloten lidmaatschap kent bij de vereniging van 10, 15, 

20, 25, 30, 35, 40, 45 of 50 jaar. 
• Alleen huidige leden van de NABV kunnen benoemd worden tot jubilaris. 
• De jubilarissen worden bepaald aan de hand van de ledenlijst van de vereniging. Hierbij wordt 

uitgegaan van de jaarlijkse ledenlijst op 31 januari. 
• Bij het 10e tot en met het 35e jubileumjaar ontvangt de jubilaris een felicitatiekaart met een 

attentie. 
• Bij het 40 en 50 jarig lidmaatschap ontvangt de jubilaris een oorkonde met vermelding van het 

jubileum en de periode samen met een attentie ter waarde van € 25 exclusief verzendkosten. 
• De jubilarissen worden gehuldigd op een in overleg te bepalen datum door een afvaardiging 

van het bestuur en de ledenraad. 
• De jubilarissen worden indien mogelijk/wenselijk, 4 weken voor aanvang van de huldiging aan 

alle leden kenbaar gemaakt via de website of mail van de vereniging. De betreffende 
jubilarissen worden voor publicatie op de hoogte gesteld en uitgenodigd voor de huldiging. 
 

Geboorte en huwelijk 
• Bij geboorte van een kind van een lid/vrijwilliger/medewerker wordt een felicitatiekaart en een 

kleine attentie gestuurd. 
• Bij een huwelijk wordt een felicitatiekaart gestuurd. 

 
Vrijwilligers 

• Eén keer per jaar wordt er een feest voor de vrijwilligers van de NABV georganiseerd. Iedere 
vrijwilliger is welkom. 

• Vrijwilligers die stoppen met het vrijwilligerswerk voor de NABV ontvangen een bedankkaart. 
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Opmerkingen 
• Het protocol Lief & Leed gaat in op 1 januari 2023. Gebeurtenissen die in het verleden hebben 

plaatsgevonden vallen niet onder deze regeling. 
• De uitvoering van het protocol Lief & Leed valt onder de verantwoordelijkheid van het 

verenigingsbureau van de NABV. 
• Ieder lid, medewerker, vrijwilliger of aangesloten partner kan een Lief & Leed melding doen. 
• De melding dient te worden gedaan via het contactformulier op de website of via een mail aan 

het bestuur (bestuur@nabv.nl). De volgende gegevens dienen te worden opgegeven: 
- naam; 
- adres; 
- telefoonnummer; 
- reden van melding. 
Het bestuur neemt het verzoek in behandeling en neemt een besluit over de wijze van 
uitvoering conform de vastlegging in dit protocol. 

• Indien via een ander kanaal een melding wordt ontvangen, dan wordt deze z.s.m. doorgestuurd 
naar bestuur@nabv.nl 

• Ten aanzien van derden, leveranciers, zakelijke partners of overige meldingen van Lief & Leed 
zal de directeur in samenspraak met het bestuur de vervolgactie bepalen. 

• Aan dit protocol kunnen geen rechten worden ontleend. 
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