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Gymnastiek- en Sportvereniging Heemstede 

 

___CRITERIA ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE___ 

 

Doel van dit document is om criteria te bepalen op basis waarvan er binnen de 

omnivereniging leden benoemd worden als erelid of lid van verdienste. 

In de praktijk zal de voordracht om leden deze bijzondere status toe te kennen 
veelal vanuit de secties gedaan worden. 

 

1. Algemeen 

 
Ereleden en leden van verdienste zijn zij die wegens hun buitengewone 
verdiensten jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling van de 
vereniging door de algemene ledenvergadering, op voorstel van het 
sectiebestuur respectievelijk het verenigingsbestuur, als zodanig zijn benoemd.  

De benoeming vindt plaats door de algemene ledenvergadering na voordracht 
door het verenigings- of sectiebestuur (zie het huishoudelijk reglement, art. 2, lid 
3). 
Zij hebben dezelfde rechten als de leden. 

Ieder lid van GSV-Heemstede heeft het recht om een voorstel tot voordracht te 
doen bij het verenigings- of sectiebestuur. Een voorstel tot voordracht dient 
voorzien te zijn van een motivatie. Een sectie- en verenigingsbestuur kan ook 
zelfstandig besluiten om een voorstel tot voordracht te doen. 

Het verenigings- of sectiebestuur beoordeelt of het voorstel tot voordracht aan 
de eisen voldoet, besluit of een lid wordt voorgedragen aan de algemene 
ledenvergadering, en legt dit vast in de notulen van de bestuursvergadering. Als 
het voorstel wordt afgewezen, wordt dat voorzien van een motivatie aan de 
indiener meegedeeld. 

 

De voordracht tot de benoeming van het lid tot erelid of lid van verdienste wordt 
door het verenigingsbestuur in de eerstvolgende algemene ledenvergadering van 
GSV Heemstede gedaan. De algemene ledenvergadering beslist uiteindelijk over 
de voordracht. 

 

Als het lid nog een actieve bestuursfunctie heeft, kan het niet benoemd worden 
als erelid. 
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2. Bijzondere leden 

Lid van verdienste 
De voordracht van een lid van verdienste moet onderbouwd worden met 
argumenten en voldoen aan ten minste een van de hieronder genoemde criteria: 

• Hij/zij is minimaal 10 jaar lid van omnivereniging GSV geweest en meer dan 
10 jaar actief (geweest) als vrijwilliger waarbij de vrijwilligersactiviteiten 
zonder salariëring werden uitgevoerd. 

• Hij/zij heeft een voor de leden herkenbare functie of dienst gehad en/of 
project uitgevoerd in het belang van de vereniging. 

• Hij/zij is een lid met bijzondere verdiensten voor de vereniging. 

• Hij/zij is op moment van benoeming nog lid van de vereniging. 

 

Erelid 

De voordracht voor de benoeming als erelid moet voldoen aan ten minste twee 
van de hieronder genoemde criteria: 

• Hij/zij dient minimaal 20 jaar actief als vrijwilliger en lid te zijn geweest binnen 
de vereniging of in diverse commissies of werkgroepen, waarbij de 
vrijwilligersactiviteiten zonder salariëring werden uitgevoerd. 

• Hij/zij heeft actief een aantal werkzaamheden uitgevoerd die een beduidende 
en aantoonbare meerwaarde voor de vereniging hebben opgeleverd. 

• Hij/zij dient minimaal 3 periodes zitting in het (verenigings- of sectie)bestuur 
te hebben gehad, waarbij iedere periode minimaal 3 jaar geduurd heeft. 

 

 

 

Dit document maakt een vast onderdeel uit van het actuele huishoudelijk 
reglement van de Gymnastiek en Sportvereniging Heemstede. 
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