
BENOEMING TOT ERELID OF LID VAN VERDIENSTE ARV Achilles 
 

De vereniging kent ereleden en leden van verdienste. Dit wordt in het ledenregister geadministreerd.  

Het zittende bestuur stelt iemand kandidaat voor benoeming tot erelid of lid van verdienste. De 

Algemene Ledenvergadering neemt het definitieve besluit. 

 

Met een bord of op een andere wijze worden deze mensen, inclusief jaartal vermeld, bij voorkeur op 

een plaats in het gebouw van de vereniging. 

 

Algemeen 

1. Alleen leden van ARV Achilles kunnen worden voorgedragen als erelid of lid van verdienste; 

2. Zittende bestuursleden kunnen niet als erelid of lid van verdienste worden voorgedragen; 

3. Om als erelid of lid van verdienste te worden aangemerkt moet er sprake zijn van een 

buitengewone prestatie op sportgebied of bijzondere betekenis voor de vereniging; 

4. Bij het voorstel tot lid van verdienste of erelid zal een omschrijving worden gegeven van de 

redenen hiervoor. 

5. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie en andere bijdragen aan de 

vereniging; 

6. Leden van verdienste zijn niet vrijgesteld van het betalen van contributie en andere bijdragen 

aan de vereniging; 

7. De leden van verdienste en ereleden zullen op een prominente plek in de accommodatie van 

de vereniging worden vermeld, inclusief vermelding van het jaartal en de reden van het 

toekennen van het lidmaatschap. Ook zal een vermelding op de internetsite van de vereniging 

plaatsvinden. 

 

Leden van verdienste  

In het kader van het vrijwilligersbeleid van de vereniging wordt van de leden een vrijwilligersbijdrage 

gevraagd. Het enkele feit dat iemand vrijwilligerswerk doet is dan ook geen reden om iemand voor te 

stellen als lid van verdienste. Echter een jarenlange inzet van (extra) werkzaamheden door een lid van 

ARV Achilles kan een reden zijn om zo’n  persoon voor te dragen als lid van verdienste. Uiteraard is 

alle hulp van vrijwilligers voor de vereniging welkom. Dit neemt niet weg dat er verschillen in inzet, 

zwaarte van de functie, meerwaarde en uitstraling voor de vereniging zijn. Ook deze zaken dienen te 

worden meegenomen bij de afweging om iemand voor te stellen als lid van verdienste. 

 

Om in aanmerking te komen voor een lidmaatschap van verdienste moet een lid van ARV Achilles als 

atleet op nationaal en/of internationaal aansprekende resultaten hebben geboekt. 

 

Ereleden 

Hiervoor geldt in principe hetzelfde als vermeld onder “leden van verdienste”, maar dan dient sprake 

te zijn van (een) zeer uitzonderlijke prestatie(s) op sportgebied of jarenlange werkzaamheden van een 

vrijwilliger met een grote meerwaarde voor de vereniging.  

 

Etten-Leur, 1 april 2009 

 

Bestuur van ARV Achilles 

 
    


