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Inleiding 

 

Als bloeiende voetbalvereniging van Amsterdam kunnen wij niet zonder de inzet van 

vrijwilligers. Het verenigingsleven wordt mede vormgegeven door de participatie van 

leden bij diverse activiteiten van de vereniging. Zij die belangeloos op een bijzonder 

wijze zich hebben ingezet voor de vereniging kunnen in aanmerking komen voor een 

prachtige waarderingstitel. Het is van belang om het toekennen van deze bijzondere 

status zorgvuldig te laten verlopen. In dit protocol worden hiervoor de benodigde 

handvatten geboden. 

 

Procedure en voordracht. 

 

Art. 1 De vereniging kent vier verschillende onderscheidingen1, namelijk 

1) Erelid 

2) Lid van Verdienste 

3) Erevoorzitter 

4) Pilaar 

 

Lid van verdienste, erelid en erevoorzitter zijn leden, die wegens bijzondere verdiensten 

tegenover de vereniging als zodanig zijn benoemd. Pilaar is een lid dit gedurende 25 jaar 

lid is van de verenging.  

 

Art. 2 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 tenminste 20 namen en handtekeningen van leden van 

a.v.v. Swift. 

 

Art. 3 Het bestuur beoordeelt of de voorgestelde kandidaat voldoet, tevens zal worden 

nagegaan of anderszins geen bezwaren bestaan tegen de voordracht. De beslissing zal in 

de notulen van de bestuursvergadering worden vastgelegd. Indien het bestuur het 

voorstel afwijst zal dit aan de indiener schriftelijk met een motivatie hiervan worden 

meegedeeld. 

 

Art. 4 Vervolgens zal het beoogde lid door het bestuur worden voorgedragen in de 

eerstvolgende algemene ledenvergadering. In bijzondere gevallen is het wenselijk om het  

te benoemen lid niet vooraf te informeren maar hen te verrassen. In deze situatie wordt 

slechts een algemene aankondiging op de agenda geplaatst.  

 

Art. 5 De algemene ledenvergadering2 beslist met 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen 

of iemand de titel van “lid van verdienste” of “erelid” wordt verleend. De stemming 

geschiedt door de aanwezige leden middels hand opsteken. Indien de algemene 

ledenvergadering het voorstel bekrachtigd zal de onderscheiding aan de persoon worden 

uitgereikt. 

 

Art. 6 Indien de stemmen staken in geval van een voordracht conform art. 3 wordt de 

voordracht verworpen. 

 

Art. 7 Op ereleden en leden van verdienste rusten geen geldelijke verplichtingen c.q. 

contributieverplichtingen3, zij hebben echter wel alle rechten van de leden. 

 

 
1 Zie Huishoudelijk Reglement artikel 3 (2019) en Statuten a.v.v. Swift artikel 4.7 (2009) 
2 Zie Huishoudelijk Reglement artikel 3 (2019) 
3 Zie statuten a.v.v Swift, artikel 13.3 (2009) 
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Art. 8 De ALV (bij meerderheid van stemmen) en het Bestuur (bij 

meerderheid van stemmen) is gemachtigd om, bij (ernstig) wangedrag van betrokkene, 

het “Lid van Verdienste” te ontnemen. 

 

Art. 9 De KNVB kent tevens diverse onderscheidingen voor leden van 

voetbalverenigingen. Aan deze onderscheidingen zijn door de bond criteria verbonden. 

Het bestuur kan, bij een unaniem besluit, autonoom, een aanvraag indienen bij de bond. 

De bond zal op basis van de verstrekte informatie de aanvraag beoordelen en bij een 

positief beoordeling zal de bond de onderscheiding aan het lid uitreiken. 

 

Lid van Verdienste: (Leden vereniging) 

 

Art. 10 De voordracht van een Lid van Verdienste moet onderbouwd worden met 

argumenten en voldoen aan één van de hieronder genoemde criteria: 

 

• Kandidaat is langdurig, tenminste 20 jaar lid van a.v.v. Swift, en meer dan 15 jaar 

actief (geweest) in (diverse) functies waarbij de activiteiten belangeloos (bij voorkeur 

onbezoldigd) werden uitgevoerd, òf 

• Kandidaat heeft initiatieven ontplooid die hebben geleid tot een exceptionele 

verbetering / vernieuwing van het (verenigings)beleid, òf 

• Kandidaat heeft een voor de leden herkenbare dienst of project uitgevoerd in het 

belang van de vereniging, en 

• Kandidaat heeft op moment van toekenning geen bestuursfunctie. 

 

 

Art. 11 Resultaat van de benoeming 

 

• Het lid dient 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 het lid van verdienste een 

draagspeld worden overhandigd. 

 

Erelid: (ex. Bestuursleden) 

 

Art. 12 De voordracht voor de benoeming als “erelid” moet voldoen aan de hieronder 

genoemde criteria: 

 

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

met een uitzonderlijke waarde voor de vereniging, òf 

• minimaal 25 jaar actief als (bij voorkeur onbezoldigd) belangeloos vrijwilliger te zijn 

geweest in diverse commissies of werkgroepen, òf 

• meer dan 15 jaar actief (al dan niet aaneensluitend) als bestuurslid, en 

• geen huidige bestuursfunctie. 

 

Art. 13 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. 

 

Art. 14 Resultaat van de benoeming 

 

• Als zichtbaar resultaat van de benoeming zal aan het erelid een draagspeld worden 

overhandigd; 
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• Indien betrokkene wordt benoemd tot erelid, vervalt automatisch het lid 

zijn van verdienste. 

 

Erevoorzitter: (ex. Voorzitters) 

 

Art. 15 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. 

 

Art. 16 Uitsluitend de leden van de ALV zijn gemachtigd om de scheidende voorzitter te 

benoemen tot Erevoorzitter. 

 

Art. 17 Het bestuur stelt aan de leden van de ALV voor om akkoord te gaan met de 

benoeming. De aanwezige leden dienen bij meerderheid van stemmen akkoord te gaan 

met de voordracht. 

 

Art. 18 Resultaat van de benoeming 

 

• Als zichtbaar resultaat van de benoeming zal aan de Erevoorzitter een oorkonde en 

een passend cadeau worden overhandigd. 

 

 

Pilaren: (leden) 

 

Art. 19 Leden die 25 jaar lid zijn van de vereniging worden automatisch pilaar van de 

vereniging. 

 

Art. 20 Voor de beoordeling hiervan dient de ledenadministratie van de vereniging. 

 

Art. 21 Leden die hiervoor in aanmerking komen worden tijdens de eerst volgende 

nieuwjaarsreceptie òf op een ander passend moment gehuldigd. 

 

Art. 22 Resultaat van de benoeming 

 

• Als zichtbaar resultaat van de benoeming ontvangt het lid een draagspeld. 


