VHN PROTOCOL
Dit protocol geldt voor omroepen en personen
In dit protocol gelden de volgende jubileum data: 12,5 – 25 – 40 – 50 – 60 –75 jaar.

Jubilea
Omroepen
De omroep ontvangt van de VHN, bij voorkeur persoonlijk uitgereikt door de
voorzitter of een bestuurslid:
Een felicitatiebrief namens de VHN, waarin o.m. staat vermeld, dat de
penningmeester de jubileumgift naar de bankrekening van de omroep zal
overmaken.
Jubileumgiften:
Jubileum
12 ½ jaar
25 jaar
40 jaar
50 jaar
60 jaar
75 jaar

Jubileumgift
€ 35
€ 70
€ 90
€ 110
€ 140
€ 160

Regio verbanden
Alleen regioverbanden met een rechtspersoonlijkheid komen in aanmerking voor een
lustrumgift van de VHN. Bij de regioverbanden komt ieder lustrum, te rekenen vanaf
de datum van oprichting zoals vermeld in de oprichtingsakte, in aanmerking voor een
gift.
De lustrumgift bedraagt € 225,- vermeerderd met € 45,- per omroep en dient
aantoonbaar worden aangewend voor een activiteit ten behoeve van alle omroepen
in die regio.
Voor het vaststellen van het aantal omroepen geldt de lustrumdatum.
Het bestuur van een regioverband dient aan het bestuur van de VHN schriftelijk
kenbaar te maken dat een bepaald lustrum wordt bereikt. I.v.m. het opmaken van de
begroting van de VHN dient dit te geschieden vóór 1 januari van het jaar waarin het
lustrum gevierd wordt. Tevens dient aangegeven te worden waarvoor de lustrumgift
zal worden aangewend. De penningmeester van de VHN zal de kosten tot het
bedoelde maximum declarabel stellen.

Personen
Jubilea van (bestuurs)leden van een omroep of een regioverband zijn in principe een
zaak van de betreffende organisatie. Wanneer een omroep of regioverband van
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mening is, dat de jubilaris een VHN speld moet ontvangen als gevolg van het
jubileum, kan deze worden besteld bij de VHN.

Contact-bijeenkomsten Regioverbanden
Regioverbanden met rechtspersoonlijkheid kunnen jaarlijks een contact bijeenkomst
organiseren voor alle omroepen in de betreffende regio. De gemaakte kosten voor
deze bijeenkomst kunnen achteraf onder overlegging van de facturen tot een
maximum van € 225,- bij de penningmeester van de VHN worden gedeclareerd.
Wanneer binnen een regio, waar geen rechtspersoonlijkheid bezittend regioverband
aanwezig is, door een aantal omroepen een bijeenkomst wordt voorgesteld, moet de
aanvraag voor een bijdrage in de kosten vooraf worden aangevraagd bij de
secretaris van de VHN. Deze aanvraag dient op een zodanig tijdstip plaats te vinden
dat deze behandeld kan worden in een VHN bestuursvergadering. Zie voor data van
deze bestuursvergadering de VHN website. Het besluit betreffende de aanvraag zal
door de secretaris aan de aanvrager meegedeeld woorden. Bij toekenning is de
afhandeling gelijk aan de procedure bij regioverbanden met rechtspersoonlijkheid.

Afscheid
Bij het afscheid van een persoon, die gedurende langere tijd één van de
onderstaande functies heeft bekleed wordt door de voorzitter van de VHN namens
de VHN een bedankbrief overhandigd met daarbij een cadeaubon van max. € 25,-.
Functies, die in aanmerking komen zijn:
-

Bestuursleden van de VHN
Leden van VHN werkgroepen
Medewerkers in dienst van de VHN
Redactieleden van Van Huis Uit
Bestuursleden van de Stichting Financieel Beheer

Overige zaken
Langdurig zieken
Bij langdurige ziekte van personen in de functies zoals vermeld onder ”Afscheid”
wordt door of namens de VHN een attentie bezorgd.
Overlijden
Bij het overlijden van bestuursleden, werkgroepleden of medewerkers in dienst van
de VHN.
Direct na ontvangst van het overlijdensbericht nemen de leden van het dagelijks
bestuur van de VHN contact met elkaar op om af te stemmen hoe te handelen.
Het DB neemt contact op met de nabestaanden aangaande:
afvaardiging van de VHN
plaatsing van een in memoriam in Van Huis Uit
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direct mailing naar de leden en/of relaties
graftak namens de VHN
(met vermelding “Dank voor je inzet Bestuur VHN”)
Indien gewenst regelt het DB bovenstaande zaken.
Bij kennisgeving aan de VHN van het overlijden van anderen wordt, indien de VHN
hiervan een rouwkaart ontvangt, een condoleance brief verzonden aan de nabestaanden.
Er wordt in de eerstvolgende Van Huis Uit melding gemaakt van het overlijden.

VHN draagspelden
Er zijn drie verschillende draagspelden,
-

De vergulde draagspeld, die voor iedere huisomroeper tegen kostprijs bij de
VHN te koop is.

-

De zilveren draagspeld met “flapje”, die door omroepbesturen tegen kostprijs
is te bestellen bij het secretariaat van de VHN. Deze speld wordt uitgereikt bij
jubilea van omroepmedewerkers. De omroep draagt zelf zorg voor het
graveren van de tekst in het “flapje”.

-

De zilveren draagspeld, wordt alleen uitgegeven door de VHN en alleen in
bijzondere situaties en op omschreven voordracht van een omroep, een
bestuur uit een regio of het bestuur van de VHN. Het bestuur van de VHN
besluit vervolgens of de aanvraag voor deze ere-speld wordt gehonoreerd. De
ere-speld wordt altijd, vergezeld van een oorkonde, door de voorzitter van de
VHN uitgereikt.
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