
 

 
 

Benoeming tot Erelid of Lid van Verdienste van TCTPC Hardenberg 
 

De vereniging TCTPC Hardenberg 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 LedenvergaderingVergadering neemt het definitieve 

besluit, welk besluit dient te worden genomen met tenminste twee/derden van de geldig 

uitgebrachte stemmen (zulks overeenkomstig artikel 5 lid 5 van de statuten).  

Op de website, met een bord of op een andere wijze worden deze mensen, inclusief jaartal van 

benoeming erelid. We streven naar een mooie plek in het gebouw van de vereniging.  

 

Algemeen  

1. Alleen leden van TCTPC Hardenberg 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. Leden van verdienste en ereleden zijn niet vrijgesteld van het betalen van contributie en 

andere bijdragen aan de vereniging;  

6. 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 de benoeming. Ook zal een vermelding op de website van de vereniging 

plaatsvinden.  

 

Leden van verdienste  

Het enkele feit dat iemand vrijwilligerswerk doet bij TCTPC Hardenberg is geen reden om 

iemand voor te stellen als lid van verdienste. Echter een jarenlange inzet van (extra) 

werkzaamheden door een lid van TCTPC Hardenberg 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.  

 



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 (meer dan+/- 25 jaren of meer). 

 

 

Vastgesteld door de Algemene Vergadering op ____ 2023 

Hardenberg, 1 februari 2017 

Bestuur TC Hardenberg 

 

 



 

 

 

 

Summary report:  
Litera Compare for Word 11.3.1.3 Document comparison done on 13-3-

2023 21:45:50 
Style name: Default Style 
Intelligent Table Comparison: Active 
Original filename: BENOEMING TOT ERELID OF LID VAN VERDIENSTE 

TC Hardenberg2100.docx 
Modified filename: BENOEMING TOT ERELID OF LID VAN 

VERDIENSTE TC Hardenberg 2023-03-31.docx 
Changes:  
Add  12 
Delete  10 
Move From 0 
Move To 0 
Table Insert 0 
Table Delete 0 
Table moves to 0 
Table moves from 0 
Embedded Graphics (Visio, ChemDraw, Images etc.) 1 
Embedded Excel  0 
Format changes 0 
Total Changes:  23 

 

 


