
  
 

MEMO

Van  : VIVES-bestuur 
Aan  : Alle VIVES-leden 
Datum  :  18 februari 2019 
Onderwerp : Beleid bij een jubileum van een VIVES-lid 
 

Inleiding 
Recentelijk heeft het bestuur gesproken over wat te doen bij jubilea van VIVES-leden. 
Aanleiding was het feit dat verschillende leden een bepaald jubileum bereikten. Toen bleek 
dat er eigenlijk geen duidelijke afspraken/richtlijnen waren. Vervolgens is besloten beleid op 
te stellen met een aantal richtlijnen die voortaan kunnen worden gehanteerd. Het bestuur 
heeft altijd de mogelijkheid van deze richtlijnen af te wijken. 
 
Benoeming ereleden 
In artikel 4 in het Huishoudelijk Reglement van VIVES is beschreven wanneer een lid in 
aanmerking komt om tot erelid te worden benoemd (zie bijlage 1). 
 
Overige jubilea 
Voor andere jubilea hebben we onderstaande richtlijnen opgesteld. Leden van de vereniging 
worden verzocht het bestuur te helpen bij het jubileum van een lid te kunnen stilstaan door 
tijdig een aanvraag in te dienen. 
 

Soort jubileum Soort presentje 
Aan te vragen 

door 
Uit te reiken 

door 

25-jarig lidmaatschap van de 
vereniging 

Bos bloemen Elk lid van de 
vereniging 

Bestuurslid 

Afscheid van een lid met een 
lidmaatschap van 25 jaar of 
meer 

Bos bloemen Elk lid van de 
vereniging 

Bestuurslid 

Afscheid van een bestuurslid 
met een aaneengesloten 
bestuursperiode van: 
1. Twee t/m zes jaar 
2. Zeven jaar of langer 

1. Bos bloemen 
2. Bos bloemen + 

dinerbon (50 
euro) 

Bestuur Bestuurslid 

Afscheid van een commissielid 
/functionaris met een aaneen-
gesloten zittingsperiode van 
twee jaar of langer 

Bos bloemen Commissielid of 
bestuurslid 

Commissielid of 
bestuurslid 

Lintje/onderscheiding Bos bloemen Elk lid van de 
vereniging 

Bestuurslid 

Overlijden Bos bloemen Elk lid van de 
vereniging 

Bestuurslid 



  
 

MEMO

 
Aanvraag indienen 
Als jij een aanvraag voor een jubileum wilt indienen, dan kun je een e-mail sturen naar 
voorzitter@vives-volleybal.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 1: Artikel 4 uit het Huishoudelijk Reglement VIVES 
De volgende tekst is letterlijk uit het Huishoudelijk Reglement (versie gepubliceerd op 18 
februari 2019 op de VIVES-website) gekopieerd. 
 
Artikel 4: Toewijzing ereleden 
1. Op voorstel van de algemene ledenvergadering kan het bestuur personen die zich 

bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging benoemen tot erelid. Een 
erelidmaatschap is iets zeer bijzonders en ereleden worden alleen bij hoge uitzondering 
benoemd. 

2. Voor het toekennen van deze status moet worden voldaan aan meerdere van de 
volgende criteria: 

a. Langdurig, meer dan 20 jaar, lid van de vereniging. 
b. Langdurig, meer dan 12 jaar, actief als bestuurslid en/of bijzondere verdienste als 

vertegenwoordiger van het bestuur binnen of buiten de vereniging. 
c. Een groot aantal jaren op bijzondere wijze verdienstelijk zijn geweest voor VIVES. 
d. De inzet die voor de vereniging is gedaan strekt ver uit boven wat van leden 

verwacht mag worden. 
e. De geleverde bijdrage is belangeloos. 
f. De betrokkene moet altijd loyaal en constructief tegenover de vereniging is 

geweest. 
g. De betrokkene initiatieven heeft ontplooid die hebben geleid tot wijziging en/of 

vernieuwing van beleid. 
3. Ereleden betalen geen contributie en worden persoonlijk uitgenodigd voor de algemene 

ledenvergadering. 
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