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Datum: 13 oktober 2021 

Definitieve versie: 2.1 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

PROTOCOL VOOR HET VERLENEN VAN PREDICATEN  

 

Inleiding 

Om de continuïteit van de vereniging te garanderen is het belangrijk dat alle leden een 

bijdrage daartoe leveren. Dat kan zijn op regulier sportief gebied (gewoon fijn trainen), 

of extra op sportief, bestuurlijk of organisatorisch gebied, individueel of samen met 

anderen. Er is een grote variatie in inzet, zwaarte, meerwaarde, impact, effect en 

uitstraling voor de vereniging. 

Als formele blijk van waardering voor deze leden kent Atletiekvereniging SPRINT een 

aantal predicaten1. De meest bekende zijn de predicaten Erelid en Lid van verdienste.  

Op voordracht van een lid/meerdere leden, respectievelijk het bestuur, kan een lid 

kandidaat worden gesteld voor benoeming tot een van deze predicaten. Aan een zodanig 

predicaat kunnen door het bestuur rechten worden verbonden. 

SPRINT kent ook de predicaten “Jubilaris” en “Vrijwilliger van het Jaar”.  

 

Ook de Atletiekunie kent een variëteit aan predicaten voor haar leden, zoals het 

Erelidmaatschap, Lidmaatschap van Verdienste, Unie Erespeld, Waarderingsspeld, Wim 

de Beer plaquette, Jurywaarderingsbeker, Mastersbeker, Atleet/atlete van het Jaar, 

Talent van het jaar, Para-atleet/atlete van het jaar ende Joke van Rijswijkprijs. Het 

bestuur van SPRINT kan voor een eigen lid een voordracht daartoe doen bij de 

Atletiekunie. 

  

Algemeen 

 
1 Artikel 4 lid 4 van de huidige statuten meldt: “Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een 
lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging een predicaat verlenen. Aan een zodanig predicaat 
kunnen door het bestuur rechten worden verbonden.”    
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1. Op voorstel van een of meerdere leden, respectievelijk het bestuur neemt de 

Algemene Ledenvergadering van SPRINT een besluit over een voordracht tot Erelid.  

2. Op voorstel van een of meerdere leden of van het bestuur, neemt het bestuur een 

besluit over een voordracht tot Lid van Verdienste.  

3. Zittende bestuursleden kunnen niet als Erelid of Lid van Verdienste worden 

voorgedragen. 

4. Op voorstel van een lid/meerdere leden of van het bestuur, neemt het bestuur een 

besluit over De Vrijwilliger(s) Van het Jaar. 

5. Het predicaat Jubilaris ontstaat op basis van aaneengesloten lidmaatschapsjaren.  

6. Bij een voordracht daartoe wordt altijd een nadere onderbouwing gegeven.  

7. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie aan de vereniging.  

8. Ereleden en leden van verdienste worden met naam en jaartal van verkrijging vermeld 

op een prominente plaats in het clubhuis en op de website van de vereniging. 

9. Zowel de verleende predicaten van SPRINT als van de Atletiekunie worden vermeld in 

de ledenadministratie van SPRINT. 

 

Criteria  

De criteria en uitvoeringsregels voor de toekenning van de diverse predicaten zijn 

hieronder beschreven. 

 

Predicaat Criterium Toekenning Uitreiking 

Erelid Overheersende en 

richtingbepalende invloed op 

vernieuwende ontwikkelingen 

binnen  de atletieksport, ten 

behoeve van de vereniging, voor 

een langere periode (bijvoorbeeld 

15 jaar). 

Of: 

Uitzonderlijke sportieve prestaties 

op nationaal/internationaal niveau. 

Door de Algemene 

Ledenvergadering, op 

voordracht van een lid of 

meerdere leden, 

respectievelijk het 

bestuur.  

Een speld, tijdens de 

Algemene 

Ledenvergadering: een 

speld 

Lid van 

Verdienste 

Vaste pijler voor werkzaamheden 

als lid of vrijwilliger in de 

verenigingsstructuur, voor een 

langere periode (bijvoorbeeld 10 

jaar). 

Of: 

Aansprekende en sportieve 

prestatie(s) hoog regionaal 

/nationaal niveau. 

Door het bestuur, op 

voordracht van een lid of 

meerdere leden, 

respectievelijk het 

bestuur zelf. 

Een speld, tijdens een 

officiële bijeenkomst, 

zoals de 

Nieuwjaarsreceptie, 

Vrijwilligersavond, etc.   
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Vrijwilliger 

Van Het Jaar 

Vaste pijler voor werkzaamheden in 

de verenigingsstructuur, bezien 

over een beperkt aantal jaren. 

Of: 

Specifieke en specialistische 

werkzaamheden in projectvorm, in 

opdracht van het bestuur.   

De werkzaamheden worden in een 

relatief korte projecttijd verricht. 

(bijvoorbeeld één Jaar) Het 

predicaat kan aan een individu of 

aan een groep worden toegekend. 

Door het bestuur, op 

voordracht van een lid of 

meerdere leden, 

respectievelijk het 

bestuur zelf. 

Een SPRINT-

onderscheiding, tijdens 

een officiële 

bijeenkomst, zoals de 

Nieuwjaarsreceptie, 

Vrijwilligersavond, etc.   

Jubilaris  Een onafgebroken lidmaatschap 

van 25, 40, 50 of 60 jaren, of 

meer. 

Door het bestuur. Een speld, tijdens de 

Nieuwjaarsreceptie. 

 

 


