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Huishoudelijk Reglement Bijlage 2 - procedure Ereleden 

Erelid, erevoorzitter 
 

Procedure: 
 
 - Een voordracht voor een onderscheiding moet schriftelijk worden ingediend bij het bestuur 

en kan door elk lid van SV Leveroy worden gedaan.  
  De voordracht moet voorzien zijn van duidelijke en objectieve argumenten. 
 - Voor elke aanvraag geldt dat aan alle gestelde criteria voldaan dient te worden  
  (zie criteria erelid, erevoorzitter). 
 - Het bestuur beoordeelt, met meerderheid van stemmen, of de voorgestelde kandidaat aan 

de gestelde voorwaarden voldoet; tevens wordt nagegaan of er anderzijds geen bezwaren 
bestaan tegen het voorstel. 

 - Indien het bestuur akkoord gaat, wordt dit in de notulen van de bestuursvergadering 
vastgelegd. 

 - De onderscheiding wordt uitgereikt tijdens de Nieuwjaarsreceptie van SV Leveroy of op een 
ander, door het bestuur te bepalen, geschikt moment. 

 - Indien het bestuur het voorstel afwijst, wordt de betreffende indiener schriftelijk 
geïnformeerd met opgaaf van redenen voor de afwijzing. 

 
 

Erelid : 
 
 - Is lid van SV Leveroy, 
 - Is minimaal 30 jaar actief als bestuurslid, 
  Of is minimaal 25 jaar lid van het Dagelijks Bestuur 
 -  De periode als bestuurslid hoeft niet aan een gesloten te zijn. 
 - Heeft een substantiële bijdrage geleverd aan de interne of externe positionering van de 

vereniging. 
 

Erevoorzitter : 
 
 - Is lid van SV Leveroy 
 - Moet minimaal 20 jaar actief zijn geweest als voorzitter van SV Leveroy  
 

Algemeen. 
 

Erevoorzitter of erelid wordt men aan het einde van de zittingsperiode. 
Een erevoorzitter en een erelid zijn vrijgesteld van de verplichting om contributie te betalen.  
Ze hebben wel alle rechten van de leden. 
Een erevoorzitter of erelid ontvangt een bijbehorende speld en een bloemetje. 
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Toetsingscriteria. 
 

Bij het beoordelen van een aanvraag voor toekenning van de benoeming tot lid van verdienste 
of van een erelidmaatschap, gelden de volgende toetsingscriteria: 
 

 - 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 die activiteiten had. 
 
 Bijzondere prestaties worden al geleverd door alle bestuurs- en commissieleden. 

De bijzondere verdienste van een lid van verdienste en een erelid dienen substantieel boven die 
prestatie uit te stijgen. 
 
In zeer uitzonderlijke gevallen is het Bestuur bevoegd om een lid van SV Leveroy te benoemen 
tot erevoorzitter of erelid zonder daarbij de toetsingscriteria te hanteren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


