
 

 

Reglement voor toekenning van het Erelidmaatschap, Lid van Verdienste en de Schaal van 
Waardering van golfclub “De Koepel”.  

  

Achtergrond:  

Golfclub “De Koepel” is volgend jaar 40 jaar oud, een volwassen club en daarbij hoort historie. De 
historische winnaars van golfwedstrijden worden geëerd via de borden, de bekers en de schalen 
maar de onbaatzuchtigen die maakten dat de golfers kunnen golfen, zijn ook onderdeel van die 
historie. 
We moeten trots zijn op onze historie: we moeten die koesteren en we moeten die schrijven. 
 
We kennen in onze vereniging twee mogelijkheden om leden te eren die zich op bijzondere wijze 
verdienstelijk hebben gemaakt voor de club: het Lidmaatschap van Verdienste (LvV) en het 
erelidmaatschap. Daarnaast bestaat sinds 2016 de Schaal van Waardering (SvW).   

Schaal van Verdienste: Het bestuur reikt jaarlijks de SvW uit, zonder ruggenspraak met de leden, 
tijdens de nieuwjaarsborrel. Dit kan zijn aan een individueel lid, een koppel of aan een commissie of 
een werkgroep die in de afgelopen jaren een continue positieve steun aan het bestuur hebben 
geleverd.  

 

Het Lidmaatschap van Verdienste en het erelidmaatschap hebben een grotere exclusiviteit: “De 
Koepel” kent op 19 april 2022 11 LvV ‘en en slechts een erelid.  
Er is blijkbaar sprake van een gradatie tussen deze beide: het is gewenst te omschrijven wat ten 
grondslag ligt aan het besluit om deze eretitels toe te kennen.  
 
Lid van Verdienste:  

• Op grond van uitzonderlijke verdiensten aan de verenging bewezen, die niet incidenteel van 
aard zijn, maar zich hebben uitgestrekt over een langere periode van jaren (10 jaar), doet het 
bestuur een unaniem voorstel aan de ALV om een lid te benoemen tot lid van verdienste.   

• De inzet die voor de vereniging is gedaan, moet belangeloos zijn geweest. 

• Een kandidaat lid van verdienste moet van onbesproken gedrag zijn en mag de vereniging nooit 
in diskrediet hebben gebracht.  

• Hij/zij moet ten tijde van de voordracht lid zijn van de vereniging. 

• Het zittend bestuur benoemt geen lid uit haar midden. Pas nadat een bestuurslid is afgetreden 
en opgevolgd, kan het dan zittende bestuur besluiten om het uitgetreden bestuurslid te 
benoemen tot Lid van Verdienste.  

• De benoeming tot LvV betreft een surprise: niet eerder dan tijdens het ALV-agendapunt 
Bestuursmutaties mag bekend zijn dat het Bestuur een LvV wil voordragen. Nadat de leden het 
bestuursvoorstel hebben geaccordeerd, reikt de voorzitter aan de betrokkene de zilveren speld 
uit.  

  
Erelid van golfclub de Koepel:  

• Op grond van zeer uitzonderlijke verdiensten aan de verenging bewezen, die niet incidenteel 
van aard zijn, maar zich hebben uitgestrekt over een periode van tenminste 15 jaren, doet het 
bestuur een unaniem voorstel aan de ALV.  



• Te denken valt aan leden van Verdienste, die na hun zilveren speld zich nog jaren op diverse 
gebieden bleven inzetten voor de golfclub.  

• Het Erelidmaatschap kan worden toegekend aan een lid en aan een oud-lid van golfclub “De 
Koepel” maar niet aan iemand die geen lid is (geweest) maar voor de vereniging wel bijzondere 
verdiensten heeft gehad. 

• Het bestuur doet geen voorstel aan de ALV voor een zittend bestuurslid, maar kan wel na afloop 
van de bestuurstermijn van betrokkene, de ALV het voorstel daartoe doen.  

• De uitreiking van de gouden speld aan het Erelid vindt plaats op een feestelijke bijeenkomst, na 
de voorjaars ALV van bijvoorbeeld een lustrum jaar.  

 

BV 19 april 2022. 

 

 
 


