
 
 
NVBS-gedragslijn bij overlijden van een lid 
(versie 24 november 2022 SR) 

 
Overlijden Erelid en Lid van Verdienste 
Direct na het bericht van overlijden van een Erelid of Lid van Verdienste handelt de NVBS als 
volgt: 
1. Zodra het overlijden van een Erelid of Lid van Verdienste wordt vernomen, wordt de 
secretaris van het Hoofdbestuur geïnformeerd. 
2. De secretaris informeert de personen op de verzendlijst van de stafnieuwsbrief per e-mail. 
3. Zodra de locatie van begrafenis of crematie bekend is, draagt het met 
ledenaangelegenheden belaste bestuurslid zorg voor een rouwbloemstuk, tenzij de familie 
heeft aangegeven hier geen prijs op te stellen (vermeld het adres van crematie of 
begrafenislocatie en de tijd waarop het bloemstuk uiterlijk aanwezig dient te zijn. 
Rouwbloemstuk in neutrale kleuren met een bedrukt lint. Tekst: NVBS, en logo. Prijs: € 75,00 
(excl. BTW) incl. lint) 
4. Het met ledenaangelegenheden belaste bestuurslid schrijft een condoleancebrief namens 
het Hoofdbestuur van de NVBS  
5. Het met ledenaangelegenheden belaste bestuurslid plaatst een korte mededeling over het 
overlijden op de website (i.s.m. contentmanager)  
6. Het HB zoekt een lid voor het schrijven van een In Memoriam voor Op de Rails. 
7. Het HB streeft ernaar om bij de uitvaartplechtigheid aanwezig te zijn of anders een 
bestuurslid van de afdeling of geleding waartoe het lid heeft behoord. 
 
 
Overlijden Hoofdbestuurslid 
1. Zodra het overlijden van een hoofdbestuurslid wordt vernomen, worden de secretaris en 
de voorzitter van het Hoofdbestuur geïnformeerd. 
2. De secretaris1 informeert de personen op de verzendlijst van de stafnieuwsbrief per email. 
3. Zodra de locatie van begrafenis of crematie bekend is, draagt de secretaris zorg voor een 
rouwbloemstuk, tenzij de familie heeft aangegeven hier geen prijs op te stellen (vermeld het 
adres van crematie of begrafenislocatie en de tijd waarop het bloemstuk uiterlijk aanwezig 
dient te zijn. Rouwbloemstuk in neutrale kleuren met een bedrukt lint. Tekst: NVBS, en logo. 
Prijs: € 75,00 (excl. BTW) incl. lint) 
4. De secretaris schrijft een condoleancebrief namens het Hoofdbestuur van de NVBS. 
5. De secretaris plaatst een korte mededeling over het overlijden op de website (i.s.m.  
contentmanager) 
6. Het HB zoekt een lid voor het schrijven van een In Memoriam voor Op de Rails. 
7. Het HB streeft ernaar om bij de uitvaartplechtigheid aanwezig te zijn of anders een 
bestuurslid van de afdeling of geleding waartoe het lid heeft behoord. 
 
Overlijden bestuurslid van geleding of afdeling  

                                                           
1
 indien het overlijden de secretaris betreft wordt diens rol in deze procedure overgenomen door de voorzitter. 



1. Zodra het overlijden van een bestuurslid van een geleding of afdeling wordt vernomen, 
wordt de secretaris van het Hoofdbestuur geïnformeerd. 
2. De secretaris informeert de personen op de verzendlijst van de stafnieuwsbrief per e-mail. 
3. Het met ledenaangelegenheden belaste bestuurslid geeft het bestuur van de afdeling of 
geleding in overweging om zorg te dragen voor een rouwbloemstuk namens de NVBS tenzij 
de familie heeft aangegeven hier geen prijs op te stellen (vermeld het adres van crematie of 
begrafenislocatie en de tijd waarop het bloemstuk uiterlijk aanwezig dient te zijn. 
Rouwbloemstuk in neutrale kleuren met een bedrukt lint. Tekst: NVBS, en logo. Prijs: € 75,00 
(excl. BTW) incl. lint)  
4. Het bestuur van de afdeling of geleding schrijft een condoleancebrief.  
5. De secretaris plaatst een korte mededeling over het overlijden op de website (i.s.m. 
contentmanager) 
6. Het bestuur van de afdeling of geleding streeft ernaar om bij de uitvaartplechtigheid 
aanwezig te zijn. 
 
Overlijden oud-Hoofdbestuurslid 
1. Zodra het overlijden van een oud-bestuurslid wordt vernomen wordt de secretaris van het 
Hoofdbestuur geïnformeerd. 
2. De secretaris informeert de personen op de verzendlijst van de stafnieuwsbrief per e-mail. 
3. De secretaris plaatst een korte mededeling over het overlijden plaatsen op de website 
(i.s.m. contentmanager) 
 
Overlijden lid 
1. De  in een jaar overleden leden worden in de eerste volgende ALV gememoreerd, waarna 
ter herdenking een minuut stilte in acht wordt genomen.  
 


