Beleid SVO aangaande bijzondere leden
Inleiding
In het huidige ledenbeleid van SVO is tot op heden weinig aandacht geschonken aan leden die
zich op een zeer bijzondere wijze voor de vereniging hebben ingezet. Met dit ‘Beleid SVO
bijzondere leden’ wil het bestuur SVO daar verandering in brengen.
Elke vereniging kent wel een of meerdere personen die zich op een bijzondere wijze voor de
vereniging in zetten cq. hebben gezet, zo ook SVO. De vereniging SVO kan deze bijzondere leden
voordragen als erelid of als lid van verdienste. Voor de te benoemen ereleden en leden van
verdienste is dit een mooie blijk van waardering en tevens is het voor de overige leden een
stimulans zich in te zetten voor de vereniging.
De statuten van SVO geven een beschrijving van wat ereleden en wat leden van verdienste zijn,
zie hieronder bij definitie.
De definitie in de statuten laat nog enige ruimte met betrekking tot het begrip ‘buitengewone
verdiensten’. Met dit beleidsdocument wordt getracht meer structuur, helderheid en
transparantie aan te brengen in het beslisproces of iemand wel/niet in aanmerking komt te
worden benoemd en wat daarbij dan als blijk van waardering kan worden overhandigd.
Definitie
In artikel 4, lid 3 en 4 van de SVO statuten, December 2008 wordt beschreven
Ere leden zijn zij die daartoe wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering zijn
benoemd. Ere-leden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie; voor het -overige hebben zij dezelfde rechten en plichten als gewone leden. ---------------Leden van verdiensten zijn ere-leden die niet vrijgesteld zijn tot het betalen ---van contributie.
Criteria
Tot erelid van Schaats- en Skeelervereniging Oudewater kunnen benoemd worden leden die:
minimaal 25 jaar actief zijn geweest als onbezoldigd bestuurslid of als (on)bezoldigd lid van een
commissie
en gedurende deze periode een actieve rol binnen de vereniging hebben vervuld en geen huidige
bestuursleden zijn.
Tot lid van verdienste van Schaats- en Skeelervereniging Oudewater kunnen benoemd worden
leden die:
minimaal 15 jaar actief zijn geweest als onbezoldigd bestuurslid of als (on)bezoldigd lid van een
commissie en
gedurende deze periode een actieve rol binnen de vereniging hebben vervuld en
geen huidige bestuursleden zijn.
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of ieder ander lid op voordracht van het bestuur voor:
hun specifieke bijdrage aan bijzondere incidentele projectachtige zaken of
hun jarenlange onbezoldigde inzet voor de vereniging op een gebied anders dan een bestuurs- of
commissiefunctie.
Toekenning van bovengenoemde onderscheidingen kan geschieden na beëindiging van een
functie c.q. de werkzaamheden. Het is ook mogelijk de onderscheidingen tussentijds en
gedurende het functioneren aan het lid toe te kennen.
Procedure
Een voordracht voor een onderscheiding moet schriftelijk worden ingediend bij het bestuur en
kan door elk lid van de vereniging worden gedaan. De voordracht moet zijn voorzien van
duidelijke en objectieve argumenten.
Het bestuur beoordeelt of de voorgestelde kandidaat aan de gestelde voorwaarden voldoet;
tevens wordt nagegaan of ook anderszins geen bezwaren bestaan tegen het voorstel.
Indien het bestuur akkoord gaat met het voorstel, wordt dit in de notulen van de
bestuursvergadering vastgelegd.
Indien het bestuur het voorstel afwijst, wordt de betreffende indiener schriftelijk geïnformeerd
met opgaaf van redenen voor de afwijzing.
De secretaris van de vereniging houdt een lijst bij van elke benoeming van een erelid of lid van
verdienste. De vermelding omvat de naam van het lid alsmede het jaartal van benoeming.
Versierselen
Elk lid benoemd tot erelid danwel lid van verdienste van Schaats- en Skeelervereniging
Oudewater ontvangt bij de benoeming een oorkonde en een gift van maximaal € 75.

Voorbehoud
Het bestuur van de vereniging kan om gegronde redenen afwijken van de hiervoor gestelde
criteria.

Bovenstaande reglementering en richtlijnen zijn vastgesteld door het bestuur van
Schaats- en Skeelervereniging Oudewater tijdens haar vergadering van 24/2/2010.
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