
Reglement ereleden/leden van verdienste/vrijwilliger van het jaar 

Dit reglement voorziet in de mogelijkheid om leden van Tennis- en Padelclub Maliskamp 

(TPCM), die zich als vrijwilliger buitengewoon voor de club hebben ingezet, op bijzondere 

wijze te eren.  

De club kent de volgende vormen van waardering of erkentelijkheid: 

• benoeming tot erelid (art. 4.5 HR) 

• benoeming tot lid van verdienste (art. 4.6 HR) 

• benoeming tot vrijwilliger van het jaar (Vrijwilligersbeleid TPCM) 

Het verlenen van deze titels is uitzondering. Vereist is dat men de club zeer goede diensten 

heeft bewezen en er moet sprake zijn van langdurig (in beginsel onbezoldigd) 

vrijwilligerschap.  

 

I. ERELIDMAATSCHAP 

 

Algemeen 

1. Om in aanmerking te komen voor het erelidmaatschap dient men activiteiten te 

hebben verricht van organisatorische of uitvoerende aard. De inzet van de 

betrokkene dient min of meer continu van karakter te zijn geweest en/of tot 

verbetering van (het functioneren van) de club hebben geleid. De periode 

waarover de activiteiten van de betrokkene zich hebben uitgestrekt dient ten 

minste 15 jaar te zijn. In bijzondere gevallen kan door het bestuur van deze 

termijn worden afgeweken. 

2. Om tot erelid te worden benoemd dient men gewichtige en bijzondere verdiensten 

voor TPCM te hebben gehad. De club moet daarvan voordeel hebben gehad. 

3. Bij een benoeming van een lid van verdienste tot erelid komt de eerder verleende 

onderscheiding te vervallen.  

 

Criteria 

• Bestuursleden; voorzitters van commissies; andere “structurele” vrijwilligers. 

• Meer dan 15 jaar in een dergelijke functie of een combinatie daarvan. 

• Inzet naar tijd en energie duidelijk boven het gemiddelde van wat een bestuurslid 

of voorzitter van een commissie normaliter aan het vervullen van de functie 

besteedt. 

Procedure 

1. Een kandidaat voor het erelidmaatschap kan worden aangedragen door het bestuur 

of door ten minste vijf leden van de club. 

2. Het voorstel moet worden onderbouwd en voldoen aan de hiervoor genoemde 

criteria. 

3. Het voorstel moet uiterlijk 2 maanden voor de ALV schriftelijk en gemotiveerd 

bij de secretaris worden ingediend. 

4. Het bestuur toetst de kandidaatstelling. 

5. Bij een positieve uitkomst draagt het bestuur de kandidaat voor aan de ALV. 



6. De ALV beslist met een meerderheid van 2/3 van de stemmen of iemand de titel 

erelid wordt verleend.  

 

II. LIDMAATSCHAP VAN VERDIENSTE 

Algemeen  

1. Om in aanmerking te komen voor het lidmaatschap van verdienste dient men 

ten minste gedurende een periode van 10 jaar als bestuurslid of commissielid 

actief te zijn geweest en zich als zodanig bijzonder verdienstelijk te hebben 

gemaakt voor TPCM.  

2. Om tot lid van verdienste te worden benoemd dient men belangrijke verdiensten 

voor TPCM te hebben gehad. De club moet daarvan voordeel hebben gehad. 

 

Criteria 

• Bestuursleden; commissieleden; andere “structurele” vrijwilligers. 

• Meer dan 10 jaar in een dergelijke functie of een combinatie daarvan. 

• Inzet naar tijd en energie duidelijk boven het gemiddelde van wat een bestuurs- of  

commissielid normaliter aan het vervullen van de functie besteedt. 

 

Procedure 

1. Een kandidaat kan worden aangedragen door het bestuur of door ten minste drie 

leden van de club. 

2. Het voorstel moet worden onderbouwd en voldoen aan de hiervoor genoemde 

criteria. 

3. Het voorstel moet uiterlijk 2 maanden voor de ALV schriftelijk en gemotiveerd 

bij de secretaris worden ingediend. 

4. Het bestuur toetst de kandidaatstelling. 

5. Bij een positieve uitkomst draagt het bestuur de kandidaat voor aan de ALV. 

6. De ALV beslist met een gewone meerderheid van stemmen of iemand de titel lid 

van verdienste wordt verleend.  

 

III. VRIJWILLIGER VAN HET JAAR 

 

Algemeen/criteria 

Om in aanmerking te komen voor de onderscheiding vrijwilliger van het jaar dient 

men zich in een bepaald jaar of over een langere periode als vrijwilliger bijzonder 

verdienstelijk te hebben gemaakt voor TPCM. 

.  

Procedure 

1. De voordracht tot benoeming kan worden gedaan door (een lid van) het bestuur of 

door ten minste drie leden. 

2. Alle voordrachten dienen schriftelijk, en van een motivering voorzien, te worden 

ingediend bij de secretaris. 

3. Het bestuur toetst de kandidaatstelling. 

4. Bij een voordracht van meerdere personen beslist het bestuur.  

 



BENOEMING 

4.1. De benoeming wordt bekend gemaakt tijdens een ALV of op een ander daartoe 

geëigend tijdstip. Daarbij ontvangt de betrokkene een door het bestuur 

ondertekende oorkonde en/of een ander passend eerbetoon. 

4.2. De benoeming zal op de website van de club en via de clubapp bekend worden 

gemaakt. 

  

4.3. De benoeming tot erelid en tot lid van verdienste wordt tevens vermeld op een 

bord/plaquette die in het clubhuis op een zichtbare plaats wordt opgehangen.   

 

INTREKKING  

Het bestuur heeft het recht een erelid of lid van verdienste deze titel te ontnemen 

indien daarvoor gegronde redenen bestaan.   

 

SLOTBEPALING 

Voor zover in bepaalde gevallen niet in dit reglement is voorzien, beslist het bestuur. 

 

----------------------------------------------------------|   

Aldus vastgesteld door het bestuur tijdens de bestuursvergadering van 12 juli 2022 

 


