
 

             

Beleid Benoemingen Erelid & Lid van verdienste 

Inleiding  
Graag willen wij tennisleden die zich op een bijzondere wijze voor de vereniging verdienstelijk hebben 
gemaakt, op een consistente manier jaarlijks erkennen. Op de 2 volgende manieren willen wij dat tot 
uitdrukking brengen:   

• De toekenning van een erelidmaatschap; 
• De benoeming tot lid van verdienste. 

 
Voorwaarden 
Bij het beoordelen van een aanvraag voor toekenning van een erelidmaatschap of benoeming tot lid van 
verdienste spelen de volgende elementen een rol:  

• De tijdsduur waarin het lid de activiteiten heeft uitgevoerd;  
• De intensiteit waarmee deze zijn uitgevoerd;  
• Het belang van de activiteiten voor de vereniging;  
• Het al dan niet aanwezig zijn van een vergoedingsregeling voor die activiteiten;  
• De mate van verantwoordelijkheid die het lid tijdens deze activiteiten had; 
• De bijzondere verdiensten van ereleden en leden van verdienste dienen boven de prestaties 

behorende bij hun rol uit te stijgen. 
 

Beleid 
• Ereleden en leden van verdienste worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering 

(meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen);  
• Ereleden en leden van verdienste hebben dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en de 

statuten aan seniorleden zijn toegekend en opgelegd; 
• Voorstellen worden gedaan door het bestuur en/of schriftelijk aan het bestuur door tennisleden; 
• Tennisleden kunnen voorstellen toesturen via een motivatiebrief (met als richtlijn de aangegeven 

criteria) 
• Tijdslijn: 

• Januari: uiterlijk tot einde januari zullen binnengekomen voordrachten worden meegenomen 
voor de ALV van dat jaar; 

• Februari: selectie uit de voordrachten door het tennisbestuur; 
• Maart: gewenste benoemingen zullen worden voorgelegd aan de ALV ter goedkeuring. 

 
Criteria voor ereleden 

• Alleen bestuursleden en commissieleden kunnen tot erelid worden benoemd;  
• Voor de onderscheiding “erelid“ is het nodig dat de kandidaat tenminste 10 jaren bestuurslid en/of 

commissielid is geweest;   
• De functie(s) moeten op positieve wijze zijn ingevuld. 
• Criteria voor leden van verdienste: 
• Voor de onderscheiding “lid van verdienste“ is het nodig dat de kandidaat zich tenminste 10 jaren als 

vrijwilliger bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging. 
• Vrijwilligers kunnen in beginsel alleen tot lid van verdienste worden benoemd in bijzondere gevallen. 

Gedacht kan worden aan het vele jaren belangeloos verrichten van nuttig werk binnen de vereniging 
zonder dat men een rol als bestuurs‐ of commissielid wilde vervullen. 

• De functie(s) moeten op positieve wijze zijn ingevuld. 
 
Blijk van waardering 

• Vermelding van naam en reden onderscheiding op lijst ereleden en leden van verdienste in clubhuis; 
• Vermelding van naam en eretitel op de website van onze vereniging; 
• Een kleine attentie; 
• Contributie vrijstelling (alleen bij ereleden). Dit zal worden aangepast in de eerstvolgende 

statutenwijziging en dan van kracht gaan. 


