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PROTOCOL
Laatst gewijzigd op 27 maart 2017
Het protocol geeft de ‘standaardacties’ door onze vereniging aan bij bijzondere
aanleidingen/gelegenheden binnen of buiten de vereniging.

1. Acties naar leden of derden binnen de vereniging
1.1. Bij jubileum lidmaatschap van het koor Z&V
25 jarig lidmaatschap
De voorzitter memoreert dit jubileum tijdens de repetitie. De zanger krijgt van het koor een
oorkonde. Zolang wij aangesloten zijn bij de KNZV krijgt de zanger daarnaast een oorkonde
en een “KNZV-speldje” uitgereikt door een vertegenwoordiger van de KNZV. Deze acties
lopen in principe samen. De secretaris neemt actie naar de KNZV.
40 jarig lidmaatschap
De voorzitter memoreert dit jubileum tijdens de repetitie. De zanger krijgt van het koor een
oorkonde en een zilveren speldje zonder inscriptie. Ook de KNZV reikt een oorkonde uit. De
verenigingsvlag wordt uitgehangen.
50 jarig lidmaatschap e.v.
De voorzitter memoreert dit jubileum tijdens de repetitie. De zanger krijgt een oorkonde en
een zilveren speldje met inscriptie. Ook de KNZV reikt een oorkonde uit. De verenigingsvlag
wordt uitgehangen.
Bij deze jubilea wordt de naaste familie uitgenodigd. De partner ontvangt een bos bloemen.

1.2. Bij benoemingen
Erelid
Bij benoeming tot erelid krijgt de zanger een zilveren speldje met insigne. Benoeming tot
erelid is ook mogelijk voor niet-zingende leden.
Lid van verdienste
Bij benoeming tot lid van verdienste ontvangt de zanger een zilveren speldje met insigne.
Benoeming tot lid van verdienste is ook mogelijk voor niet-zingende leden.
Bij alle benoemingen wordt de naaste familie uitgenodigd. De partner ontvangt een bos
bloemen.
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1.3. Bij bijzondere aandacht voor een lid
Nieuwe leden
Nieuwe leden krijgen op de nieuwjaarsreceptie na hun toetreding een
lidmaatschapscertificaat uitgereikt door de voorzitter.
Bijzondere verdienste
Er kunnen leden zijn wiens bijdrage van (groot) belang is voor Zang en Vriendschap, maar die
daarmee nog niet in aanmerking komen voor het erelidmaatschap of het lidmaatschap van
verdienste. Het betreffende lid wordt in de jaarvergadering door de voorzitter gehuldigd en
ontvangt een persoonlijk geschenk van de vereniging.
Verjaardag, huwelijk, geboorte, e.d.
Geen bijzondere acties. Is aan het betreffende lid of hij hier aandacht aan wil (laten)
besteden.
1.4. Bij overlijden van een (ere)lid of niet-zingend lid





Leden, vrienden en eventuele relaties worden via een Nieuwsbulletin respectievelijk
mailbericht een mailbericht op de hoogte gesteld van het overlijden.
Aan de nabestaanden wordt een muzikale bijdrage van het koor aangeboden tijdens de
begrafenisplechtigheid of de crematieplechtigheid.
Er wordt gezorgd voor een bloemstuk/grafstuk met lint.
Er wordt een advertentie geplaatst in HD wanneer het een overlijden betreft van een
erelid, van een lid van verdienste of van de zittende voorzitter.

2. Acties naar buiten toe
2.1. Representatie


Het bestuur dan wel een of meerdere leden vertegenwoordigen Zang en Vriendschap
bij officiële gelegenheden en/of uitnodigingen. Waar passend dragen zij het zangers
kostuum.

2.2. Vlagvertoon
De verenigingsvlag
De verenigingsvlag wordt uitgehangen:

Op de verjaardag van het koor (18 februari)

Bij een 40 of 50 jarig jubileum van een lid.

Bij een benoeming tot erelid

Bij een concert door ons koor op eigen locatie
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Halfstok bij het overlijden van een lid op de dag van de uitvaart.

De nationale vlag
De nationale vlag wordt uitgehangen:





Op koningsdag
Op 4 mei (in de avond, halfstok)
Op 5 mei
Bij het overlijden van het staatshoofd

De vaandels
De vaandels vormen een palet van onze rijke historie en worden bewaard in de vitrinekasten.
De vaandels worden niet langer meegenomen bij bijzondere gelegenheden of concerten.
Openbaar vaandelvertoon is buiten het militaire domein niet meer van deze tijd.
2.3. Deelname plechtigheden 4 mei
Het koor levert desgevraagd een vocale bijdrage aan de plechtigheid in de Grote Kerk.
Deelname aan de op de plechtigheid volgende stille tocht is een keuze van het individuele
koorlid. Het is niet nodig het meelopen tot een collectieve gebeurtenis te maken.
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