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PROTOCOL 
Leden van verdienste en Ereleden,  
tevens 25- en 50-jarig lidmaatschap 

 

Vastgesteld in HK-bestuursvergadering 22 januari 2019 en tekst op website per 23 januari 2019  

 
 
 

Definities 
 
1. Leden van verdienste zijn natuurlijke personen die zich hebben onderscheiden van anderen door 

gedurende langere periode meer dan gemiddelde inspanningen te hebben verricht voor de 
vereniging.  

2. Ereleden zijn natuurlijke personen die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben 
gemaakt. Zij hebben bijdragen geleverd die de vereniging een structurele en aantoonbaar 
positieve impuls hebben gegeven.  

 
Leden van Verdienste - voordracht en benoeming door bestuur 
 

3. Leden van verdienste worden voorgedragen en benoemd door het bestuur. 
4. Leden van verdienste kunnen ook worden voorgedragen door een lid bij het bestuur. Deze 

voordracht wordt door het bestuur slechts in behandeling genomen, mits deze is voorzien van 
een motivatie en vergezeld van een lijst met minimaal 15 handtekeningen, inclusief namen, van 
leden van Haarlem-Kennemerland fc.  

5. De voordracht van een lid van verdienste moet onderbouwd worden met argumenten en 
voldoen aan de hieronder genoemde criteria; 
a. minimaal 25 jaar lid van Haarlem-Kennemerland actief (geweest) als vrijwilliger waarbij de 

vrijwilligersactiviteiten onbezoldigd werden uitgevoerd. Meegeteld worden de 
aaneengesloten lidmaatschapsjaren van haar voorgangers HFC Haarlem en HFC 
Kennemerland; 

b. kandidaat heeft op moment van toekenning geen bestuursfunctie; 
c. heeft een voor de leden herkenbare dienst of project uitgevoerd in het belang van de 

vereniging; 
d. lid met bijzondere verdiensten voor de vereniging. 

6. Het bestuur oordeelt of de voorgestelde kandidaat voldoet, tevens zal worden nagegaan of ook 
anderszins geen bezwaren bestaan tegen het voorstel. De beslissing zal in de notulen van de 
bestuursvergadering worden vastgelegd.  

7. Indien het bestuur het voorstel van een lid in het kader van een voordracht, zoals in lid 2 
genoemd, afwijst zal dit aan de indiener schriftelijk met een motivatie hiervan worden 
meegedeeld.  

8. De door het bestuur geaccordeerde voordracht(en) zal(zullen) samen met de jaarstukken ter 
inzage worden gelegd voorafgaand aan de ledenvergadering. 
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Ereleden - voordracht door bestuur en benoeming door ledenvergadering  
 

9. Ereleden worden voorgedragen door het bestuur en als zodanig door de algemene vergadering 
met tenminste drie kwart (3/4) van de geldig uitgebrachte stemmen benoemd.  

10. De voordracht van een Erelid aan de ledenvergadering moet onderbouwd worden met 
argumenten en voldoen aan de hieronder genoemde criteria; 
a. door voordracht van de leden aan het bestuur voor incidentele (projectmatige) zaken met 

een uitzonderlijke waarde voor de vereniging; 
b. minimaal 25 jaar lid van Haarlem-Kennemerland actief (geweest) als vrijwilliger waarbij de 

vrijwilligersactiviteiten onbezoldigd werden uitgevoerd, waaronder te noemen commissies 
en werkgroepen. Meegeteld worden de aaneengesloten lidmaatschapsjaren van haar 
voorgangers HFC Haarlem en HFC Kennemerland; 

c. minimaal 3 periodes zitting in het bestuur hebben gehad; 
d. geen huidige bestuursfunctie. 

11. Indien de stemmen staken in geval van een voordracht conform art 3 wordt de voordracht 
verworpen. De stemming geschiedt schriftelijk (geheim) door de aanwezige leden2.              

 
Lidmaatschap 25 en 50 jaar 

 
12. Leden die in het jaar dat zij 25 jaar of 50 jaar aan een sluitend betalend lid zijn van de vereniging 

ontvangen van het bestuur in de ledenvergadering een certificaat van 25 jaar, respectievelijk 50 
jaar lidmaatschap, een bos bloemen en vermelding op de website.  

13. Leden die een periode van 50 jaar aan een sluitend betalend lid zijn, worden dat seizoen voor de 
helft vrijgesteld van contributiebetaling. 

 
Overige  

 
14. In uitzonderlijke  omstandigheden  waarop bovengenoemde artikelen niet van toepassing zijn 

beslist het bestuur bij meerderheid van stemmen, het besluit zal vastgelegd worden in de 
notulen van de desbetreffende bestuursvergadering. 

 
 
2 Conform Artikel 17 lid 3 Statuten; min. Leeftijd 18 jaar.  
 
 
///////////////////// 
 
 
*) De basis wordt gevormd door de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging 
Haarlem-Kennemerland fc 
 
Statuten 
 
Artikel 4 - Lidmaatschap 
Lid 6 - Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid dat zich voor de vereniging 
verdienstelijk heeft gemaakt, het predicaat “lid van verdienste” verlenen. 
lid 7 - Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid dat zich voor de vereniging 
langdurig zeer verdienstelijk heeft gemaakt, het predicaat “erelid” verlenen. 
 
Artikel 13 - Geldmiddelen en contributie 
Lid 3 - Degene, aan wie het predicaat erelid is verleend, is vrijgesteld van het betalen van contributie. 
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Huishoudelijk reglement 
 
Artikel 4  -  Leden van Verdienste en Ereleden 
Lid 1 - Leden van verdienste zijn natuurlijke personen die zich hebben onderscheiden van anderen 
door gedurende langere periode meer dan gemiddelde inspanningen te hebben verricht voor de 
vereniging. Leden van verdienste worden voorgedragen en benoemd door het bestuur. Zij kunnen 
ook worden voorgedragen door ieder lid, mits een handtekeningenlijst van minimaal 15 andere leden 
kan worden overgelegd.   
Lid 2 - Ereleden zijn natuurlijke personen die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk 
hebben gemaakt. Zij hebben bijdragen geleverd die de vereniging een structurele en aantoonbaar 
positieve impuls hebben gegeven. Zij worden voorgedragen door het bestuur en als zodanig door de 
algemene vergadering met tenminste drie kwart (3/4) van de geldig uitgebrachte stemmen 
benoemd.  
Lid 3 - Op ereleden rusten geen geldelijke verplichtingen, zij hebben echter wel alle rechten van de 
leden. Ereleden hebben toegang tot de bestuursvergaderingen, waar zij echter slechts een 
adviserende stem hebben. 
 


