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LID VAN VERDIENSTE RKDSV 

 

1. Doel. 

Leden van verdienste zijn die leden, die wegens bijzondere verdiensten jegens de vereniging als 

zodanig zijn benoemd. Benoeming geschiedt enkel in uitzonderlijke gevallen. 

Benoeming tot lid van verdienste van RKDSV heeft als doel: 

a. Het tonen van waardering aan vrijwilligers voor aan RKDSV bewezen diensten van het lid; 

b. Een stimuleren en benadrukken van een positief vrijwilligersbeleid binnen RKDSV. 

 

2. Uitgangspunten. 

Bij de benoeming tot lid van verdienste van RKDSV zijn de volgende uitgangspunten van toepassing: 

a. Aangezien de regeling zich richt op de waardering van de inzet van vrijwilligers, worden 

betaalde functies niet meegenomen in de beoordeling van de voordracht; 

b. Betaalde functies zijn die functies waarbij de bijbehorende vergoeding de hoogte van een 

vergoeding voor feitelijke onkosten te boven gaat; 

c. Een kandidaat lid van verdienste mag de vereniging nooit in diskrediet hebben gebracht. 

 

3. Criteria Lid van verdienste. 

Criteria lid van verdienste RKDSV: 

a. Een lid van verdienste moet minimaal 25 jaar actief zijn, of zijn geweest binnen 

RKDSV; 

b. In die 25 jaar of meer moet hij/zij structurele verantwoordelijkheid hebben gedragen 

en één of meer bijzondere prestaties hebben verricht ten behoeve van RKDSV. 

 

4. Procedure. 

De procedure luidt als volgt: 

a. Een kandidaat voor het lid van verdienste kan worden aangedragen: 

I. Door het bestuur; 

II. Door een ander lid van RKDSV, gedragen door minimaal 25 schriftelijke 

ondersteuningen vanuit de andere leden; 

b. De voordracht moet onderbouwd worden met argumenten en voldoen aan de in 3. 

genoemde criteria; 

c. Het voorstel, met motivatie, dient schriftelijk te worden ingediend bij de het bestuur; 
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d. Het bestuur toets de kandidaatstelling aan de criteria, brengt het voorstel in de eigen 

vergadering in stemming en neemt een besluit met meerderheid van 2/3e stemmen 

van de in de vergadering aanwezige bestuursleden. 

 

5. Overig. 

Een aantal overige bepalingen zijn: 

a. Het bestuur kan om zwaarwegende redenen afwijken van de bepalingen zoals 

verwoord in lid 3a. en lid 3b. en legt over het alsdan genomen besluit 

verantwoording af in de eerstvolgende ALV; 

b. Een lid van verdienste behoudt alle rechten als verenigingslid; 

c. Een lid van verdienste krijgt bij zijn benoeming een nader te bepalen onderscheiding 

uitgereikt; 

d. Een lid van verdienste krijgt vrijstelling van contributie tot maximaal de 

basiscontributie; 

e. Indien er gegronde redenen zijn kan de ALV een lid van verdienste zijn benoeming als 

lid van verdienste ontnemen; de procedure is gelijk aan zoals in lid 4. is beschreven; 

f. Wanneer een lid geroyeerd wordt vervalt uiteraard ook zijn benoeming als lid van 

verdienste. 

 


