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Protocol bij kampioenschap/promotie. 
 

 
Aan het eind van het seizoen kunnen we binnen onze vereniging  vrijwel jaarlijks leden feliciteren 
met een kampioenschap of promotie. 
Een succes voor het team en de individuele zwemmer, maar ook voor trainer en overige stafleden  
en,  zoals beschreven in het Beleidsplan 2012-2017, een moment om het gehele niveau van de 
vereniging te verhogen. 
 
Een kampioenschap verhoogt ook de mogelijkheden tot doorstroming voor met name jeugdleden. 
Bij een kampioenschap of promotie horen uiteraard de gelukwensen van het bestuur namens de 
gehele vereniging. 
 
Volgens onderstaand protocol schenkt het bestuur of een vertegenwoordiger van het bestuur 
aandacht aan een kampioenschap/promotie. 
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Kampioen 
schap 

Felicitaties 

Thuis 
wedstrijd 

Uit 
wedstrijd 

Zonder 
wedstrijd 

Cadeau Initiëren 
door….. 

Waterpolo 
Senioren 
teams 
 
Bond 

Na  wedstrijd Na wedstrijd Indien mogelijk 
voorafgaand aan de 
eerstvolgende 
wedstrijd anders op 
uitnodiging van het 
bestuur 

Attentie per persoon  
+ trainer/coach 
+andere direct bij het team  
betrokkenen 

Bestuurslid 
Waterpolo 

Waterpolo 
Senioren 
teams 
 
Regio 

Na wedstrijd Indien mogelijk 
voorafgaand aan 
eerstvolgende 
thuiswedstrijd 
anders tijdens  
eerstvolgende 
training 

Indien mogelijk 
voorafgaand aan de 
eerstvolgende 
thuiswedstrijd 
anders tijdens de 
eerstvolgende 
training 

Attentie per persoon  
+ trainer/coach 
+andere direct bij het team 
betrokkenen 

Bestuurslid  
Waterpolo 

Waterpolo 
Junioren / 
Pupillen  
teams 

Na wedstrijd Indien mogelijk 
voorafgaand aan 
eerstvolgende 
thuiswedstrijd 
anders tijdens 
eerstvolgende 
training 

Indien mogelijk 
voorafgaand aan de 
eerstvolgende 
thuiswedstrijd 
anders tijdens de 
eerstvolgende 
training 

Attentie per persoon  
+ trainer/coach 
+andere direct bij het team 
betrokkenen 

Bestuurslid  
Waterpolo 

Mini 
Waterpolo 
Teams 
 
 

Voorafgaand aan de eerstvolgende thuiswedstrijd van de 
Waterpolo Selectieteams 

Lekkers per persoon  
+ trainer/coach 
+andere  direct bij het team 
betrokkenen 

Jeugdcoördinator 
Waterpolo 

Wedstrijd 
Zwemmen 
Selectie A 

Na wedstrijd Indien mogelijk 
voorafgaand aan 
eerstvolgende 
thuiswedstrijd 
anders tijdens 
eerstvolgende 
training 

Indien mogelijk 
voorafgaand aan de 
eerstvolgende 
thuiswedstrijd 
anders tijdens de 
eerstvolgende 
training 

Attentie per persoon 
+ trainer/coach 
+andere direct bij het team 
betrokkenen 

Bestuurslid  
Wedstrijd 
zwemmen 

Wedstrijd 
Zwemmen 
Selectie B 

Na wedstrijd Indien mogelijk 
voorafgaand aan  
eerstvolgende 
thuiswedstrijd 
anders tijdens  
eerstvolgende 
training 

Indien mogelijk 
voorafgaand aan de 
eerstvolgende 
thuiswedstrijd 
anders tijdens de 
eerstvolgende 
training 

Attentie per persoon 
+ trainer/coach 
+andere direct bij het team 
betrokkenen 

Bestuurslid 
Wedstrijd 
zwemmen 

Wedstrijd 
Zwemmen 
Selectie Jeugd 
 

Voorafgaand aan de eerstvolgende thuiswedstrijd van de 
Zwemselectie A 

Lekkers per persoon 
+ trainer  
+andere direct bij het team 
betrokkenen 

Bestuurslid  
Wedstrijd 
zwemmen 

Wedstrijd 
Zwemmen 
Masters 
 

Na wedstrijd Voorafgaand aan  
eerstvolgende 
training 

Voorafgaand aan  
eerstvolgende 
training 

Boeket bloemen  per 
persoon  
+ trainer/coach 

Bestuurslid 
Wedstrijd 
zwemmen 

Openwater 
Zwemmen 
 
 

Na  wedstrijd Voorafgaand aan  
eerstvolgende 
training 

Voorafgaand aan  
eerstvolgende 
training 

Boeket bloemen  per 
persoon  
+ trainer/coach 

Bestuurslid 
Wedstrijd 
zwemmen 

Triatlon 
wedstrijden 

Na  wedstrijd Voorafgaand aan  
eerstvolgende 
training 
 
 

Voorafgaand aan  
eerstvolgende 
training 

Boeket bloemen  per 
persoon  
+ trainer/coach 

Bestuurslid 
Triatlon 

 


