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Reglement Ereleden en Leden van Verdienste 

Inleiding 
 

In de geschiedenis van de VV Monster en de SV Polanen zijn er een aantal leden benoemd tot 

Erelid of Lid van Verdienste. Een beloning voor hen die een zeer bijzondere inzet, gedurende 

vele jaren, hebben getoond. Zowel VV Monster als SV Polanen telt meerdere ereleden en 

leden van verdienste. Hiermee wordt aangetoond dat er bij beide verenigingen leden aanwezig 

zijn die niet alleen grote betrokkenheid hebben getoond maar die zich ook tientallen jaren op 

bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt. Een Erelidmaatschap en Lidmaatschap van 

Verdienste is iets bijzonders en worden slechts bij (hoge) uitzondering verleend. 

Zorgvuldigheid in de benoemingsprocedure dient dan ook in acht te worden genomen. Om 

deze zorgvuldigheid te betrachten is onderstaand reglement opgesteld: 

 

Erelidmaatschap 

Criteria Erelidmaatschap: 

- Zeer langdurig lid zijn van de vereniging.  

- Langdurig actief (in Bestuur- of Commissiefuncties) zijn als verenigingsman/-vrouw. 

- De inzet die voor de vereniging is gedaan moet belangeloos zijn. 

- Betrokkene dient met zijn / haar verrichtingen van grote betekenis en grensverleggend 

te zijn. 

-  Betrokkene moet bijzondere initiatieven hebben ontplooid die hebben geleid tot een 

wezenlijke verbetering / vernieuwing van het beleid en van het welzijn van de 

vereniging in het algemeen. 

Procedure / Voordracht  

Een voordracht voor een erelidmaatschap kan het Bestuur zelfstandig doen aan de 

Ledenvergadering. Leden kunnen ook een lid voordragen voor een erelidmaatschap. Dit dient 

te geschieden door een schriftelijke aanmelding bij de Secretaris. In de aanmelding dienen 

duidelijke en objectieve argumenten genoemd worden waarom genoemde persoon het 

erelidmaatschap verdiend. 

Procedure / Beoordeling  

- Het bestuur beoordeelt / toetst niet alleen of de voorgestelde kandidaat aan 

bovengenoemde criteria voldoet maar gaat ook na of er bezwaren bestaan tegen het 

voorstel. 

- Indien het bestuur (stemming in meerderheid) akkoord gaat met de voordracht, wordt dit 

vastgelegd in de notulen van de bestuursvergadering. 

- Het officieel benoemen tot “Erelid” is een bevoegdheid van de Ledenvergadering.  

- Het bestuur stelt voor aan de aanwezige leden op de Ledenvergadering om akkoord te 

gaan met de benoeming.  

- Indien het bestuur / de leden het voorstel afwijst / afwijzen, word(en)t de indiener(s) 

schriftelijk geïnformeerd met opgave van reden(en) van afwijzing.  
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Resultaat benoeming  

- Betrokkenen die zijn benoemd tot “erelid” worden vrijgesteld van betaling van 

contributie. 

- Het erelidmaatschap is voor het leven. 

- Als zichtbaar resultaat van de benoeming zal aan ereleden een draagspeld worden 

uitgereikt.  

- Het eerder toegekende “Lid van Verdienste” (indien van toepassing) vervalt automatisch 

bij benoeming tot erelid. 

- De Ledenvergadering (meerderheid van stemmen) is gemachtigd om, bij (ernstig) 

wangedrag van betrokkene, het erelidmaatschap te ontnemen. 

 

Lid van Verdienste 

Criteria Lid van Verdienste 

- Langdurig lid zijn van de vereniging.  

- Langdurig actief (in diverse functies) zijn als verenigingsman/-vrouw. 

- De inzet die voor de vereniging gedaan is, moet belangeloos zijn. 

- Betrokkene dient met zijn verrichtingen van betekenis te zijn geweest.  

- Betrokkene moet initiatieven hebben ontplooid die hebben geleid tot verbetering / 

vernieuwing van het beleid. 

Procedure / Voordracht 

Tot het indienen van een voordracht tot Lid van Verdienste zijn alle leden van Sportclub 

Monster individueel bevoegd. Voordracht dient te worden gestuurd naar de Secretaris 

voorzien van duidelijke en objectieve argumenten. Het Bestuur en de Ledenvergadering is 

beslissingsbevoegd om iemand te benoemen tot Lid van Verdienste.  

Procedure / Beoordeling 

- Het bestuur beoordeelt / toetst niet alleen of de voorgestelde kandidaat aan 

bovengenoemde criteria voldoet maar gaat ook na of er bezwaren bestaan tegen het 

voorstel. 

- Indien het bestuur (stemming in meerderheid) akkoord gaat met de voordracht, wordt dit 

vastgelegd in de notulen van de bestuursvergadering. 

- Het Bestuur en de Ledenvergadering is beslissingsbevoegd om iemand te benoemen tot 

Lid van Verdienste.  

- Indien het bestuur / de leden het voorstel afwijst / afwijzen, word(en)t de indiener(s) 

schriftelijk geïnformeerd met opgave van reden(en) van afwijzing. 

Resultaat benoeming 

- Lid dient wel lid te zijn van de vereniging om het predicaat Lid van Verdienste te 

behouden. 

- Indien betrokkene wordt benoemd tot erelid, vervalt automatisch het lid zijn van 

verdienste. 

- Als zichtbaar resultaat van de benoeming zal aan leden van verdienste een draagspeld 

worden uitgereikt. 
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- De Ledenvergadering (meerderheid van stemmen) en het Bestuur (bij meerderheid van 

stemmen) is gemachtigd om, bij (ernstig) wangedrag van betrokkene, het “Lid van 

Verdienste” te ontnemen. 

 

Erevoorzitter 
 

Voorzitters kunnen bij hun afscheid, wegens bijzondere verdienste en niet aflatende inzet voor 

de vereniging, benoemd worden tot “Erevoorzitter”. Het Erevoorzitterschap staat in rangorde 

gelijk aan het Erelidmaatschap. 

Procedure 

- Uitsluitend de leden van de Ledenvergadering zijn gemachtigd om de scheidende voorzitter 

te benoemen tot Erevoorzitter.  

- Het Bestuur stelt aan de leden van de Ledenvergadering voor om akkoord te gaan met de 

benoeming.  

- De aanwezige leden dienen akkoord te gaan met de benoeming. 

Resultaat benoeming 

- Erevoorzitters worden vrijgesteld van het betalen van contributie.  

- Het Erevoorzitterschap is voor het leven. 

- Als zichtbaar resultaat van de benoeming zal aan de Erevoorzitter een draagspeld worden 

uitgereikt.  

Herbenoemen 

De reeds door SV Polanen en VV Monster benoemde Erevoorzitters, Ereleden en Leden van 

Verdienste, dienen, conform de nieuwe statuten, bij de eerstvolgende algemene 

ledenvergadering te worden herbenoemd.  

Register 

 Erevoorzitters, Ereleden en Leden van Verdienste zullen worden ingeschreven in het 

“Register Erevoorzitters / Ereleden / Leden van Verdienste”. In het Register worden Naam, 

Lidnummer en datum van toekenning vermeld. Het register wordt beheerd door de secretaris  


