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Rechten en plichten van leden 
Leden vormen het hart van elke vereniging. Des te belangrijker om te weten wat hun rechten en 

plichten zijn, of er onderscheid tussen groepen leden gemaakt mag worden en welke eretitels u kunt 

vergeven. 

➢ Rechten en plichten  

➢ Leden: gelijkheid of niet?  

➢ Erelid of lid van verdienste? 

 

Rechten en plichten 

Alle Nederlanders zijn voor de wet gelijk. In verenigingen betekent dat: de leden hebben allen 

dezelfde rechten en plichten.  

De rechten bestaan bij verenigingen uit drie onderdelen: 

Het recht om mee te besturen: spreek-, stem- en kiesrecht tijdens de algemene ledenvergadering. 

Het recht om deel te nemen aan die activiteiten waarvoor de vereniging is opgericht. 

Het recht op zaken en diensten die voor de leden worden verzorgd: brochures, verenigingsblad, 

feesten, et cetera. 

De plichten zijn meestal te herleiden tot het betalen van de jaarlijkse contributie. Daarbij moeten 

leden zich aan de wet houden (maar dat moet elke Nederlander) en de heersende fatsoensnormen 

in acht nemen.  

 

Leden: Gelijkheid of niet?  

Soms is het verstandig onderscheid te maken tussen leden. 

Stel dat er vier leden uit een gezin komen. Stuurt u ze dan vier verenigingsbladen? Belast u ze met 

vier keer de volledige contributie? Of kiest u als bestuurder voor een gezinslidmaatschap dat door 

een lid wordt voldaan? 

Geeft u potentiële leden de mogelijkheid aspirant-lid te worden en aldus een periode op proef mee 

mogen draaien? Wat doet u met hun stemrecht?  En mogen ze wel aanwezig zijn bij de algemene 

ledenvergadering? 

Gezien het doorgaan geringe budget van studenten krijgen zij vaak zogenoemde studentenkorting. 

Denk ook aan speciale tarieven voor kinderen, tieners/cjp-pashouders en 65-plussers. Hoe gaat u 

daar mee om? 

De statuten van een vereniging bepalen of een vereniging verschillende categorieën leden 

onderscheidt. Is dat het geval, vermeld dan de rechten en plichten van de verschillende categorieën. 

 

https://www.verenigingen.nl/353/rechten-en-plichten-van-leden.htm#1
https://www.verenigingen.nl/353/rechten-en-plichten-van-leden.htm#2
https://www.verenigingen.nl/353/rechten-en-plichten-van-leden.htm#3


 

 

Maar let op! 

Te veel categorieën veroorzaken een hoop administratieve rompslomp. Houd het bij maximaal vijf 

en omschrijf ze nauwkeurig (wie, rechten, plichten, enzovoorts), opdat ze ook in de boekhouding te 

verwerken zijn.   

U kunt ook denken aan het samenstellen van een menukaart. Begin bij een basiscontributie die 

voor iedereen geldt en hang een prijskaartje aan alle opties die elk lid erbij kiest. Zo stelt elk lid zijn 

eigen lidmaatschap samen. 

 

 

 
  



 

 

Erelid of lid van verdienste?  

➢ De vereniging kent ereleden en leden van verdienste. Dit wordt in het ledenregister 

geadministreerd. 

➢ Het zittende bestuur stelt iemand kandidaat voor benoeming tot erelid of lid van verdienste.  

➢ De Algemene Ledenvergadering neemt het definitieve besluit. 

 

Ook in het bestuur kan verschil gemaakt worden. Sommige bestuursleden doen zo veel voor de 

vereniging of stichting, dat het aardig is hen een blijk van waardering te geven. Dat kan door middel 

van een geschenk en door middel van een titel.  

De meest gangbare titels die een vereniging kan verlenen zijn: 

➢ Erelid 

➢ Lid van verdienste 

➢ Uitzonderlijk is: erevoorzitter 

 

Ereleden of leden van verdiensten hoeven overigens niet altijd bestuursleden te zijn. Ook 'gewone' 

leden kunnen ervoor in aanmerking komen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de barman, die al twintig 

jaar in de weekeinden de kantine runt. 

Wilt u (bestuurs-)leden van een titel voorzien, dan is het verstandig die mogelijkheid in de statuten 

op te nemen. Vermeld daarbij of er een meerderheid van stemmen voor nodig is om iemand een titel 

te geven, of de algemene ledenvergadering daarover moet beslissen of alleen het bestuur. Leg ook 

vast wat de rechten zijn van de titularis. 

Maak de benoeming concreet door middel van een oorkonde, die zowel de voorzitter als de titularis 

ondertekent en behoudt minimaal een exemplaar zelf. 

 

 

 

  



 

 

Ereleden en leden van verdienste 
In 2018 zijn door het bestuur de onderstaande criteria vastgesteld voor benoeming van Lid 
van Verdienste, Erelid of Erevoorzitter. Leden van Verdienste en ereleden worden benoemd 
wegens bijzondere verdienste jegens de vereniging als zodanig zijn benoemd. 

De benoeming wordt door het bestuur voorgesteld in de Algemene Ledenvergadering en 
daar vastgesteld door de leden. Voor de gehele procedure zie onderaan. 

 

1. Alleen leden van Spcl. Silvolde kunnen worden voorgedragen als erelid of lid van verdienste; 

2. Zittende bestuursleden kunnen niet als erelid of lid van verdienste worden voorgedragen; 

3. Om als erelid of lid van verdienste te worden aangemerkt moet er sprake zijn van een 

 bijzondere betekenis voor de vereniging; 

4. Bij het voorstel tot lid van verdienste of erelid zal een omschrijving worden gegeven van de 

redenen hiervoor. 

5. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie en andere bijdragen aan de 

vereniging; 

6. Leden van verdienste zijn niet vrijgesteld van het betalen van contributie en andere bijdragen 

aan de vereniging; 

7. De leden van verdienste en ereleden zullen op een prominente plek in de accommodatie van 

de vereniging worden vermeld, inclusief vermelding van het jaartal en de reden van het 

toekennen van het lidmaatschap. Ook zal een vermelding op de internetsite van de vereniging 

plaatsvinden. 

1. Ereleden en leden van verdienste zijn leden, die wegens bijzondere 

verdiensten jegens de vereniging als zodanig zijn benoemd. 

2. 

3.Ereleden en leden van verdienste worden op voordracht van het bestuur als zodanig door de 

algemene ledenvergadering met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen benoemd. 

4. Met erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel "erevoorzitter" is verleend. Degene 

die zich op het bestuurlijk vlak in buitengewone mate heeft ingezet voor de vereniging kan 

na het aftreden als voorzitter op voorstel van het bestuur tot erevoorzitter worden benoemd. 

5. Voor het benoemen van leden tot erevoorzitter, erelid of lid van verdienste zijn door de 

vereniging criteria en een procedure opgesteld die - op verzoek - beschikbaar zijn voor elk 

lid van de vereniging 



 

 

 

Criteria 

 
Lid van verdienste 
• langdurig lid van Spcl. Silvolde (méér dan 20 jaar) 

• langdurig actief als onbezoldigd vrijwilliger (méér dan 12 jaar) en/of bijzondere verdienste bij 

een speciaal project 

• Actief (te) zijn (geweest) in diverse groepen of commissies 

• Geen huidige bestuursleden 

• Door voordracht van het bestuur voor incidentele (projectachtige) zaken 

• Heeft een voor alle leden herkenbare dienst of project uitgevoerd in het belang van de 

vereniging. 

 

 

Erelid 
• door voordracht van de leden aan het bestuur  voor incidentele (projectmatige) zaken met 

een uitzonderlijke waarde voor de vereniging. 

• minimaal 25 jaar actief als onbezoldigd vrijwilliger te zijn geweest in diverse commissies of 

werkgroepen. 

• minimaal 3 periodes (of 12 jaar?) zitting in het bestuur hebben gehad, 

• geen huidige bestuursfunctie. 

• langdurig lid van Spcl. Silvolde (méér dan 20 jaar) 

• langdurig actief als bestuurslid (méér dan 12 jaar) en / of bijzondere verdienste als 

vertegenwoordiger van het bestuur binnen en/of buiten de vereniging 

• Promotie vanuit de groep van Leden van Verdienste 

• Minimaal 25 jaar actief als onbezoldigd vrijwilliger en/of bestuurslid 

• Actief (te) zijn (geweest) in diverse groepen of commissies 

 

 

 
Uitzonderlijk is: erevoorzitter 
• langdurig lid van Spcl. Silvolde (méér dan 20/25 jaar) 

• langdurig (ononderbroken) actief als bestuurslid (méér dan 12 jaar) 

• Tenminste 9 jaar ononderbroken actief als voorzitter van de vereniging 



 

 

 

 

 

  



 

 

Procedure 
De procedure bestaat uit de voordracht en de beoordeling door het bestuur 

- Voordracht 

- Beoordeling 

 

Voordracht 

1. Een voordracht voor een onderscheiding moet schriftelijk worden ingediend bij het 

bestuur en kan door elk lid van de vereniging worden gedaan voorzien van een motivatie 

en vergezeld van een lijst met minimaal 20  handtekeningen met  namen van leden van 

Spcl. Silvolde   

2. De voordracht moet zijn voorzien van duidelijke en objectieve argumenten. 

3. De door het bestuur geaccordeerde voordracht(en) zal(zullen) samen met de jaarstukken 

ter inzage worden gelegd voorafgaand aan de ledenvergadering. 

4. Vervolgens zal het lid van verdienste  door het bestuur worden voorgedragen in de 

eerstvolgende algemene ledenvergadering.   

5. De algemene ledenvergadering beslist met meerderheid van stemmen of iemand de titel 

van “lid van verdienste” wordt verleend.     

6. Indien de stemmen staken in geval van een voordracht wordt de voordracht verworpen, 

de stemming geschied schriftelijk (geheim) door de aanwezige leden.              

7. In uitzonderlijke  omstandigheden  waarop bovengenoemde artikelen niet van 

toepassing zijn beslist het bestuur bij meerderheid van stemmen, het besluit zal 

vastgelegd worden in de notulen van de desbetreffende bestuursvergadering. 

 

• Een lid van verdienste kan rechtstreeks door het bestuur de titel ‘lid van verdienste’ 

verleend worden zonder voordracht in de algemene ledenvergadering. 

• Een erelid wordt door het bestuur voorgedragen in de algemene ledenvergadering. De 

algemene ledenvergadering beslist met meerderheid van stemmen of iemand de titel 

erelid wordt verleend. 

• Een erevoorzitter wordt door het bestuur voorgedragen in de algemene 

ledenvergadering. De algemene ledenvergadering beslist met meerderheid van stemmen 

of iemand de titel erevoorzitter wordt verleend.  

 

• Erevoorzitter is degene die na zijn/haar aftreden als voorzitter door het bestuur 

voorgedragen kan worden als erevoorzitter. 

• Alleen leden van Spcl. Silvolde kunnen worden voorgedragen als erelid of lid van 

verdienste; 



 

 

• Zittende bestuursleden kunnen niet als erelid of lid van verdienste worden 

voorgedragen; 

 

 

 

Beoordeling 

1. Het bestuur beoordeelt of de voorgestelde kandidaat aan de gestelde voorwaarden voldoet; 

tevens wordt nagegaan of ook anderszins geen bezwaren bestaan tegen het voorstel. 

2. Indien het bestuur akkoord gaat met het voorstel, wordt dit in de notulen van de 

bestuursvergadering vastgelegd. 

3. Op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering wordt het bestuursvoorstel aan de leden 

voorgelegd. 

4. Als de Algemene Ledenvergadering het voorstel bekrachtigt met meer dan 75% van de 

stemmen wordt de onderscheiding door het bestuur uitgereikt gedurende de Algemene 

Ledenvergadering. 

5. Indien het bestuur het voorstel afwijst, wordt de betreffende indiener schriftelijk 

geïnformeerd met opgaaf van redenen voor de afwijzing. 

 

 

 

 

Resultaat – de rechten 
Onderscheiding 

Jubilaris, lid van verdiensten of erelid krijgt een bijbehorende speld, bloemetje en vermelding op de 

website van de vereniging. 

 

1. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie en andere bijdragen aan de 

vereniging; hebben echter wel dezelfde rechten als de leden. 

2. Leden van verdienste zijn niet vrijgesteld van het betalen van contributie en andere 

bijdragen 

aan de vereniging; 

3. De leden van verdienste en ereleden zullen op een prominente plek in de accommodatie van 

de vereniging worden vermeld, inclusief vermelding van het jaartal en de reden van het 

toekennen van het lidmaatschap. Ook zal een vermelding op de internetsite van de 

vereniging plaatsvinden. (met reden van toekenning) 



 

 

4. Met een bord of op een andere wijze worden deze mensen, inclusief jaartal vermeld, bij 

voorkeur op een plaats in het gebouw van de vereniging. 

 

 

  



 

 

5. Uitzonderingen en aanvullingen 
 

1. aangezien de regeling zich richt op de waardering van de inzet van vrijwilligers worden 

betaalde functies niet meegenomen in de beoordeling van de voordracht. 

2. Een kandidaat lid van verdienste en erelid moet van onbesproken gedrag zijn en mag de 

vereniging nooit in diskrediet hebben gebracht 

3. Bij royeren van een lid door het bestuur, vervallen automatisch de titels lid van verdienste en 

of erelid. 

4. Onderscheidingen worden in principe alleen toegekend als betrokkene nog actief is dan wel 

afscheid neemt. 

5. In bijzondere gevallen is het wenselijk om de te benoemen ereleden of leden van verdiensten 

niet vooraf te informeren maar hen te verrassen. 

6. Daar waar dit reglement en de statuten van voetbalvereniging Spcl. Silvolde niet in voorzien, 

beslist het bestuur. 

 

  



 

 

6. Jubilaris 
a. Jubilaris is iemand die een aaneengesloten lidmaatschap heeft gekend bij de vereniging van 25, 40 

of 50 jaar. 

 

a. Alleen huidige leden van Spcl. Silvolde kunnen worden benoemd als jubilaris 

b. De jubilarissen worden bepaalt aan de hand van de ledenlijst van de vereniging 

c. Hierbij wordt uitgegaan van de ledenlijst zoals die in mei 2018 van elk jaar volledig is 

bijgewerkt. 

d. 15 mei 2013 wordt als eerste peildatum aangehouden. 

e. De jubilarissen worden, indien mogelijk, 4 weken voor aanvang van de huldiging aan alle 

leden kenbaar gemaakt via de website van de vereniging.  

f. De betreffende jubilarissen worden voor publicatie op de hoogte gesteld en per brief met 

daarin reden waarom uitgenodigd voor de huldiging. 

g. Huldiging vind plaats op de algemene ledenvergadering 

 

  



 

 

Bijbehorende ‘cadeaus’ 
25 jarig jubileum  bloemen speldje 

40 jarig jubileum  bloemen speldje 

50 jarig jubileum  bloemen speldje 

60 jarig jubileum  bloemen   (denk aan Arie Suselbeek) 

 

Lid van verdienste certificaat vermelding op de website 

 

Erelid   certificaat vermelding op de website 

 

Erevoorzitter  certificaat vermelding op de website 


