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OVERIJSSEL
Aangesloten bij de KNSB

Schaakbond Overijssel, reglement Ereleden en Leden van
Verdienste
1. Inleiding
Een bijzondere manier om de waardering voor een natuurlijk persoon, aangesloten bij een
gewoon lid (bij de SBO aangesloten schaakvereniging) of buitengewoon lid (persoonlijk lid),
die zich op een bijzondere wijze voor de vereniging verdienstelijk heeft gemaakt, tot
uitdrukking te brengen is:
- Het verlenen van het erelidmaatschap of
- Het verlenen van het lid van verdienste.
De statuten en huishoudelijk reglement bieden daar waar het gaat om de procedure die leidt
tot de toekenning c.q. benoeming van ereleden en leden van verdienste voldoende houvast,
maar geven geen richtlijnen aan de hand van welke criteria de algemene vergadering moet
besluiten een lid al dan niet voor te dragen. Dit document biedt houvast in de vorm van
voorwaarden.
2. Statuten en Huishoudelijk Reglement
Dit reglement is aan nadere toelichting op:
- Statuten Schaakbond Overijssel d.d. 8 september 2010
- Huishoudelijk reglement d.d. 8 september 2010
3. Voorwaarden
Bij het beoordelen van een aanvraag voor toekenning van een erelidmaatschap of
benoeming tot lid van verdienste, spelen de volgende elementen een rol:
- De tijdsduur waarin het lid de activiteiten heeft uitgevoerd;
- De intensiteit waarmee deze zijn uitgevoerd;
- Het belang van de activiteiten voor de vereniging;
- Het al dan niet aanwezig zijn van een vergoedingsregeling voor die activiteiten;
- De mate van verantwoordelijkheid die het lid tijdens deze activiteiten had.
Bijzondere prestaties worden al geleverd door alle bestuurs- en commissieleden. De
bijzondere verdiensten van ereleden en leden van verdienste dienen substantieel boven die
prestatie uit te stijgen. Als minimale voorwaarden kunnen als richtlijnen worden gezien:

Ereleden
- Is lid en
- Heeft alle rechten als lid en
- Heeft geen geldelijke verplichting meer en
- Heeft als bestuurslid/commissielid/natuurlijk persoon langdurig (uitgevoerd over een
periode van 10 jaar of meer) met bijzondere verdienste, zich verdienstelijk gemaakt voor de
vereniging
Leden van Verdienste
- Is lid en
- Heeft alle rechten als lid en
- Heeft geen geldelijke verplichting meer en
- Heeft als commissielid/natuurlijk persoon, langdurig (uitgevoerd over een periode van 10
jaar of meer) met bijzondere verdienste, zich verdienstelijk gemaakt voor de vereniging.
4. Procedure
Voor de verlening wordt verwezen naar artikel 16 van het huishoudelijk reglement.
Een voorstel vanuit het bestuur (HR 16.2) komt als volgt tot stand:
 Het bestuur schrijft een voordracht uit. Deze voordracht wordt gemotiveerd;
 Het bestuur legt deze voordracht voor aan een aantal ereleden, deze ereleden geven
feedback hierop;
 Het bestuur legt deze voordracht voor aan de voorzitters van de schaakverenigingen
die zijn aangesloten bij de SBO, deze voorzitters geven feedback hierop;
 De voordracht wordt vervolgens in de Algemene Leden Vergadering behandeld zoals
dit is beschreven in artikel 16.
5. Onderscheiding
Ereleden en leden van verdienste ontvangen bij benoeming een oorkonde.
Ereleden en leden van verdienste worden vermeld op de website en in de SBO-jaargids.
Ereleden en leden van verdienste ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor algemene
vergaderingen van de SBO.
Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van contributie.
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