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Handreiking bij overlijden   
 

Doel: een ‘regeling op maat’ treffen.  

 
 
1.Beleid bij overlijden van een lid van Kiwanisclub Veendam 
 

1. Het bestuur komt bijeen. 
2. Het bestuur informeert de Kiwanisclub Veendam mondeling en/of per mail.  
3. Het bestuur gaat na overleg met de familie op bezoek. 
4. Het bestuur stelt (na overleg met de familie) namens de club een advertentie op en plaatst deze in het 

Dagblad van het Noorden.  
5. Het bestuur verzoekt een lid een ‘in memoriam’ te schrijven. 
6. Het bestuur plaatst het ‘in memoriam’ op de website. 
7. Het bestuur zorgt voor een bloemstuk met een kaartje, tenzij de familie andere wensen heeft  

(tekst kaartje bijv. ‘Dankjewel voor alles wat je voor de Kiwanisclub Veendam hebt betekend’, oid). 
8. Het bestuur overlegt met de familie of het op prijs wordt gesteld dat vanuit de club tijdens het afscheid 

wordt gesproken. Het bestuur kan aan de leden vragen of er één van hen wil spreken; zo niet dan 
spreekt het bestuur. 

9. De nabestaanden ontvangen een condoléancebrief met het ‘in memoriam’ van de club, getekend door 
het voltallige bestuur.   

10. De leden van de Kiwanisclub Veendam zijn indien mogelijk zoveel mogelijk aanwezig bij het afscheid.  
11. De club geeft ook gedurende de eerste periode nazorg waar nodig. De partner wordt uitgenodigd voor 

bijeenkomsten met partners en partnerbijeenkomsten. 
12. De secretaris informeert het district- en divisiebestuur en de ledenadministratie. 
13. De secretaris past ledenlijsten en adreslijsten aan. 
14. De secretaris stuur het ‘in memoriam’ op ter publicatie in de Kiwanis Nieuwsbrief. 
15. Tijdens de eerstvolgende bijeenkomst wordt er één minuut stilte ter nagedachtenis in acht genomen 

en wordt het ‘in memoriam’ uitgesproken.  
16. Een jaar later wordt er tijdens een clubbijeenkomst nogmaals ter nagedachtenis stilgestaan bij het 

overleden Kiwanislid. 
 

 
2. Bij overlijden van een partner van een lid van Kiwanis Veendam 
 

1. Het bestuur wordt geïnformeerd door het betreffende lid of een vertegenwoordiger daarvan.  
2. Het bestuur informeert de Kiwanisclub Veendam mondeling en/of per mail. 
3. Het bestuur gaat na overleg met het betreffende Kiwanislid  bij de familie op bezoek. 
4. Het bestuur zorgt voor een bloemstuk met een kaartje, tenzij de familie andere wensen heeft  

(tekst kaartje bijv. ‘Een laatste groet van de Kiwanisclub Veendam’, oid). 
5. De nabestaanden ontvangen een condoléancebrief van de club, getekend door het voltallige bestuur.   
6. Het bestuur gaat in overleg met de Kiwanisclub Veendam of en welke leden naar het afscheid gaan. 
7. Er wordt door de Kiwanisclub Veendam geen advertentie geplaatst en er wordt niet gesproken.  
8. De club geeft ook gedurende de eerste periode nazorg waar nodig. 
9. De secretaris past ledenlijsten en adreslijsten aan 
10. Tijdens de eerstvolgende bijeenkomst wordt er één minuut stilte ter nagedachtenis in acht genomen 

en wordt door de voorzitter of na vooroverleg door een lid een kort ‘in memoriam’ uitgesproken.  
11. Een jaar later wordt er tijdens een clubbijeenkomst nogmaals ter nagedachtenis stilgestaan bij het 

overlijden van de partner van het Kiwanislid. 
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3. Bij overlijden van een kind van een lid van Kiwanisclub Veendam 
 

1. Het bestuur wordt geïnformeerd door het betreffende lid of een vertegenwoordiger daarvan.  
2. Het bestuur informeert de Kiwanisclub Veendam mondeling en/of per mail. 
3. Het bestuur gaat na overleg met het betreffende Kiwanislid  bij de familie op bezoek. 
4. Het bestuur zorgt voor een bloemstuk met een kaartje, tenzij de familie andere wensen heeft (tekst 

kaartje bijv. ‘Een laatste groet van de Kiwanisclub Veendam’, oid). 
5. De nabestaanden ontvangen een condoléancebrief van de club, getekend door het voltallige bestuur.   
6. Er wordt door de Kiwanisclub Veendam geen advertentie geplaatst en er wordt niet gesproken.  
7. Tijdens de eerstvolgende bijeenkomst wordt er één minuut stilte ter nagedachtenis in acht genomen 

en wordt een kort ‘in memoriam’ uitgesproken.  
8. De club geeft ook gedurende de eerste periode nazorg waar nodig. 
9. Een jaar later wordt er tijdens een clubbijeenkomst nogmaals ter nagedachtenis stilgestaan bij het 

overlijden van het kind van het Kiwanislid. 
 
  5. Bij overlijden van de gouverneur of de luitenant–gouverneur van Kiwanis Nederland 
 

1. Het bestuur wordt geïnformeerd.  
2. Het bestuur informeert de Kiwanisclub Veendam per mail. 
3. Het betreffende bestuur waar de overledene deel van uit maakte en de nabestaanden ontvangen een 

condoléancebrief van de club, getekend door het voltallige bestuur.   
4. Er wordt door de Kiwanisclub Veendam geen advertentie geplaatst en er wordt niet gesproken.  
5. Het bestuur neemt een besluit of er vertegenwoordiging gaat naar het laatste afscheid. 

 
 
6. Bij overlijden van een oud-Kiwanislid 
 
      Bij overlijden binnen vier jaar nà vertrek uit de club, mits kennis gegeven van het overlijden 

1. Het bestuur informeert de Kiwanisclub Veendam per mail. 
2. Het bestuur plaatst na overleg met de familie een advertentie. 
3. Het bestuur laat een bloemstuk bezorgen, tenzij de familie andere wensen heeft. 
4. De nabestaanden ontvangen een condoléancebrief van het bestuur, ondertekend door het voltallige 

bestuur.  

Bij overlijden meer dan vier jaar na vertrek uit de club, mits kennis gegeven van het overlijden 

1. Het bestuur informeert de Kiwanisclub Veendam per mail. 
2. De nabestaanden ontvangen een condoléancebrief van het bestuur, ondertekend door het voltallige 

bestuur. 
 

In specifieke situaties (bijvoorbeeld het overlijden van de eigen voorzitter) kan voor alle bovenomschreven 
situaties een regeling-op-maat gewenst zijn en kan afgeweken worden van deze handreiking. In een dergelijke 
situatie wordt een crisisteam samengesteld bestaande uit enkele bestuursleden en twee leden, die deze 
handreiking bij haar overwegingen betrekt. 
  
 
 
 
 
 
 
Vastgesteld door het bestuur van de Kiwanisclub Veendam op 13 juni 2012 
 
 


