Toelichting op het procedure Reglement Toekenning Onderscheidingen
AV Gouda
Inleiding
In de statuten van AV Gouda staat het volgende: Artikel 5.3: Op voorstel van het bestuur kan de
algemene vergadering een lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging tot erelid
benoemen. En in artikel 8.3: Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van contributie.
In het huishoudelijk reglement staat niets over ereleden of leden van verdienste.
Op basis de statuten en voorbeelden van andere verenigingen stellen we de ALV het volgende voor:

-

Vastleggen van de criteria en het procedurevoorstel voor de toekenning onderscheidingen
aanvullend op wat in de statuten van AV Gouda staat.

-

Instellen van de categorie Leden van Verdienste. Leden die bijvoorbeeld de vrijwilligersspeld van
de VGSO ontvangen hebben worden automatisch Lid van Verdienste. Deze groep is nu namelijk
binnen AV Gouda helemaal onzichtbaar. Hier staat geen vrijstelling van contributie tegenover.

-

De categorie Leden van Verdienste en Ereleden voor te behouden aan leden die een bijzondere
staat van dienst hebben als vrijwilliger (dus niet voor sportieve topprestaties) en, zich geheel
belangeloos hebben ingezet.

-

Leden kunnen onderbouwde voordrachten doen aan het bestuur. Na positieve toetsing volgt
besluitvorming en uitreiking tijdens de ALV.

-

Het procedurevoorstel en de lijst van Leden van Verdienste en Ereleden wordt op de website
geplaatst.
Naast vrijstelling van contributie worden Ereleden uitgenodigd voor bijzondere
(verenigings)activiteiten.
Leden van Verdienste en Ereleden ontvangen een oorkonde bij de uitreiking.

-

Procedurevoorstel Reglement Toekenning Onderscheidingen AV Gouda
AV Gouda kan haar waardering voor de verdiensten van leden op twee manieren officieel uitdrukken:
1. Benoeming tot Lid van Verdienste;
2. Benoeming tot Erelid.
Ad. 1. Met de benoeming tot Lid van Verdienste drukken de leden van AV Gouda hun waardering uit
voor een verenigingslid dat jarenlang vrijwillig en geheel belangeloos, uitzonderlijk veel werkzaamheden
heeft verricht en/of tijd heeft geïnvesteerd ten behoeve van het functioneren van AV Gouda.
Ad. 2. De benoeming tot Erelid komt toe aan diegene die zich vrijwillig en geheel belangeloos
uitzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging AV Gouda en daarmee de vereniging naar
buiten nog een betere bekendheid heeft gegeven.
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Voordracht:
Een voordracht voor het toekennen van een onderscheiding aan een lid van AV Gouda kan worden
gedaan door:
 Eén of meerdere leden van AV Gouda;
 Eén van de commissies van AV Gouda;
 Het bestuur.
Zittende bestuursleden kunnen niet als Erelid of Lid van Verdienste worden voorgedragen. Een
voordracht dient schriftelijk te worden gericht aan de secretaris van het bestuur. De voordracht dient
gemotiveerd te zijn. Het bestuur beslist over al dan niet honoreren van voordrachten. Indien het bestuur
het voorstel afwijst, wordt de betreffende indiener schriftelijk geïnformeerd met opgaaf van redenen
voor afwijzing.

Toetsingscriteria:
1. Lid van Verdienste
De volgende toetsingscriteria gelden als richtlijn voor het in aanmerking komen voor de benoeming tot
Lid van Verdienste:
De kandidaat is lid van AV Gouda en heeft lang, denk aan meer dan 10 jaar, uitzonderlijk veel
werkzaamheden voor de vereniging verricht door bijvoorbeeld:





de organisatie van wedstrijden en/of
het onderhoud aan eigendommen van AV Gouda, zoals de baan, het clubhuis en
wedstrijdmaterialen, en/of
het vervullen van kadertaken en/of
overige uitzonderlijke activiteiten

2. Erelid
De volgende toetsingscriteria gelden als richtlijn voor het in aanmerking komen voor de benoeming tot
Erelid:
De kandidaat is lid van AV Gouda en:


Kandidaat heeft zich lang, denk aan meer dan 15 jaren - het bestuur mag in bijzondere gevallen
afwijken van de genoemde tijdsperiode - uitzonderlijk en geheel belangeloos verdienstelijk
gemaakt met een grote meerwaarde voor de vereniging, hetgeen heeft geresulteerd in nieuwe
mogelijkheden voor de vereniging en/of vernieuwing van beleid van de vereniging en daarmee
de uitstraling van de vereniging naar buiten toe.
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Uitreiking:
De uitreiking van de onderscheiding vindt plaats op een door het bestuur daartoe aangewezen
gelegenheid. De voorzitter van AV Gouda, of diens vervanger, reikt de onderscheiding uit. Bij de
toekenning van het Lidmaatschap van Verdienste of het Erelidmaatschap staan de verdiensten voor de
vereniging van de desbetreffende kandidaat op een begeleidende oorkonde opgesomd.

Status van leden met een onderscheiding:
Lid van Verdienste
Het Lid van Verdienste zal vermeld worden op de website van AV Gouda, inclusief vermelding van jaartal
en de reden van het toekennen.
Erelid
Het Erelidmaatschap geldt voor het leven;




Ereleden zijn vrijgesteld van betaling van contributie;
Het Erelid wordt uitgenodigd voor bijzondere (verenigings)activiteiten en het bestuur gedraagt
zich hierbij als een goed gastheer;
Het Erelid zal vermeld worden op de website van AV Gouda, inclusief vermelding van jaartal en
de reden van het toekennen.
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