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Reglement onderscheidingen r.k.s.v. RODA '23
Jubilarissen (JU), RODA ’23 Waarderingspenning (RWP), Lid van Verdienste (LvV), Ereleden (EL).

In dit document wordt beschreven hoe de totstandkoming is voor het toewijzen van ;
1)
2)
3)
4)

Jubilarissen ;
RODA ‘23 Waarderingspenning ;
Lidmaatschap van Verdienste ;
Erelidmaatschap.
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1.0 Jubilarissen (25, 40, 50, 60, 70, 75 jaar lid)
Zijn leden die op het moment van inschrijving onafgebroken een x aantal jaar lid zijn van de vereniging. De
officiële aanmeldingsdatum welke bekend is bij de ledenadministratie is daarbij geldend.

1.1

Versiersels 25 jaar ;
-

1.2

Versiersels 40, 50 en 60 jaar ;
-

1.3

Een speld in de vorm van een groen/wit schild met in goud de woorden r.k.s.v. en RODA ’23 en de tekst
onder het schild het aantal jaar lid ;
Een schildje (dit varieert qua grote en aantal jaren lid) met inscriptie ;
Bloemen.

Versiersels 70 en 75 jaar ;
-

1.4

Een speld in de vorm van een groen/wit schild met in goud de woorden r.k.s.v. en RODA ’23 en de tekst
onder het schild het aantal jaar lid ;
Een schildje (dit varieert qua grote en aantal jaren lid) met inscriptie ;
Een cadeaubon ;
Bloemen.

Procedure ;
-
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Een speld in de vorm van een groen/wit schild met in goud de woorden RODA ’23 en 25 ;
Bloemen.

De uitreiking vindt plaats op een aparte Jubilarissenavond.
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2.0 RODA '23 Waarderingspenning
(m.i.v. seizoen 2021/2022 zal dit officieel ingaan)

Doordat er naast het Lidmaatschap van Verdienste (LvV) en Erelid (EL) verder geen officiële waardering
uitgingen zijn, heeft het bestuur van RODA ’23 besloten om een waarderingspenning toe te voegen aan de
onderscheidingen.
Deze vorm van waardering kan door een lid van het bestuur of één van de commissies aangevraagd worden.
Het is dan aan de aanvrager om deze tijdens een geschikt moment van de betreffende afdeling uit te reiken. Dit
kan ook zijn tijdens de Jubilarissenavond. Het bestuur zal wel op de hoogte worden gesteld van de datum van
uitreiking.
Goedkeuring door de algemene ledenvergadering is niet noodzakelijk.

2.1

RODA '23 Waarderingspenning (RWP) ;
-

2.2

Versiersels ;
-

2.3

Een medaille met inscriptie RODA ’23 Waarderingspenning in een box ;
Een certificaat van r.k.s.v. RODA ’23.

Procedure ;
-
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Uitreiking is niet gebonden aan een aantal jaar lidmaatschap van de r.k.s.v. RODA ’23.
De RWP kan worden uitgereikt aan on-, en bezoldigde krachten van de r.k.s.v. RODA ’23.
Ook Jeugdleden kunnen in aanmerking komen voor de RWP.
De reden voor deze onderscheiding kan voorvloeien uit een éénmalige activiteit met een grote waarde
voor de vereniging en of uit belangrijke activiteiten gedurende een langere periode.
Voor een geleverde bijzondere prestatie c.q. zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de r.k.s.v. RODA
’23 in de breedste zin van het woord waarbij het aantal jaren niet bepalend is, maar de intensiteit en
prestatie die geleverd is.
De RWP kan ook worden uitgereikt om een persoon te erkennen/bedanken voor het vele werk dat
hij/zij voor de vereniging verricht.
Tevens kan de RWP worden uitgereikt wanneer iemand afscheid neemt van zijn/haar huidige functie
als de beide andere mogelijkheden niet mogelijk zijn.
De RWS kan in eigen inzicht van de aanvrager uitgereikt worden, bijvoorbeeld tijdens een sluitingsdag
of een ander evenement.
De RWP kan ook in een uitzonderlijk geval worden uitgereikt aan een niet lid van r.k.s.v. RODA ’23 of
aan een instelling en/of bedrijf. Hier is dan wel schriftelijk toestemming nodig van het bestuur.

Een voordracht voor de RODA ’23 Waarderingspenning moet schriftelijk ingediend worden bij het
bestuur. De voordracht moet voorzien zijn van duidelijke en objectieve argumenten.
Indien het bestuur akkoord gaat met het voorstel, wordt dit in de notulen van de bestuursvergadering
vastgelegd.
Indien het bestuur het voorstel afwijst, wordt de betreffende indiener schriftelijk door het bestuur
geïnformeerd met opgaaf van redenen.
Als het bestuur het voorstel bekrachtigt dan wordt de onderscheiding door het bestuur uitgereikt
tijdens een apart geplande avond. Of de aanvrager (veelal een commissie) kan dit zelf uitreiken
wanneer dit schikt.
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3.0 Lidmaatschap van Verdienste
Deze vorm van lidmaatschap staat niet genoemd in de statuten. Met andere woorden het bestuur, of één van de
leden van een commissie van RODA ’23 zijn vrij om hun leden/medewerkers deze formeel niet bestaande blijk
van waardering te overhandigen.
Het enkele feit dat iemand vrijwilligerswerk doet is dan ook geen reden om iemand voor te stellen als Lid van
Verdienste. Echter een jarenlange inzet van (extra) werkzaamheden door een lid van de r.k.s.v. RODA ’23 kan
een reden zijn om een dergelijk 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.
Goedkeuring door de algemene ledenvergadering is dan ook niet noodzakelijk.

3.1

Een Lid van Verdienste ;
-

3.2

Versiersels ;
-

3.3

Een speld in de vorm van een groen/wit schild met in goud de woorden r.k.s.v. en RODA ’23 en de tekst
onder het schild: Lid van Verdienste ;
Een schildje met inscriptie ;
Bloemen ;
Zowel Ereleden als Leden van Verdienste ontvangen bij hun benoeming een certificaat.

Voorrechten en plichten ;
-

3.4

Leden van Verdienste zijn vrijgesteld van de contributieverplichting.
De aanwezige Leden van Verdienste worden bij de algemene vergaderingen welkom geheten.
Leden van Verdienste worden uitgenodigd om bij een nieuwe benoeming aanwezig te zijn.
Leden van Verdienste worden persoonlijk uitgenodigd bij officiële feesten en/of gebeurtenissen van de
verenigingen, o.a. Jubilea.
Leden van Verdienste worden apart vermeld in de ledenadministratie van de vereniging.

Procedure ;
-

-
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Is minimaal 12,5 jaar lid van de vereniging en heeft in deze periode een uitzonderlijke bijdrage
geleverd in het belang van de vereniging als onbezoldigde kracht.
Of heeft een zeer lange tijd (ook als niet lid van de r.k.s.v. RODA ’23) als onbezoldigde kracht een
uitzonderlijke bijdrage geleverd in het belang van de vereniging, bestuur, commissies of anderszins.

Een voordracht voor een onderscheiding moet schriftelijk ingediend worden bij het bestuur en kan
door elk (bestuurs-) lid of vrijwilliger van de vereniging gedaan worden. De voordracht moet voorzien
zijn van duidelijke en objectieve argumenten. Een voordracht door leden of vrijwilligers die geen lid
zijn dient door tenminste vijf personen gedaan te zijn, of unaniem door het bestuur.
Het bestuur adviseert na zorgvuldige afstemming binnen de vereniging of er geen bezwaren bestaan
tegen het voorstel bij een voordracht tot Lid van Verdienste wegens bijzondere verdiensten voor de
vereniging.
Indien het bestuur akkoord gaat met het voorstel, wordt dit in de notulen van de bestuursvergadering
vastgelegd.
Indien het bestuur het voorstel afwijst, wordt de betreffende indiener schriftelijk door het bestuur
geïnformeerd met opgaaf van redenen.
Als de het bestuur het voorstel bekrachtigt dan wordt de onderscheiding door het bestuur uitgereikt
tijdens een apart geplande avond.
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4.0 Erelidmaatschap
In de statuten worden Ereleden omschreven als personen die wegens hun buitengewone verdienste voor de
vereniging hiertoe worden benoemd na goedkeuring van het bestuur.
De voordracht gebeurt op voorstel van het bestuur van de vereniging.

4.1

Een Erelid ;
-

4.2

Is minimaal 20 jaar lid van de vereniging en heeft in deze periode een uitzonderlijke bijdrage geleverd
in het belang van de vereniging als onbezoldigde kracht.
Heeft een langere periode (meer dan 15 jaar en aan één gesloten) onbezoldigd een uitzonderlijke
bijdrage geleverd in het belang van de vereniging, bestuur, commissies of anderszins.

Versiersels ;
-

4.3

Een speld in de vorm van een groen/wit schild met in goud de woorden r.k.s.v. en RODA ’23 en de tekst
onder het schild: Erelid ;
Een schildje met inscriptie ;
Een cadeaubon t.w. € 150,- ;
Bloemen ;
Zowel Ereleden als Leden van Verdienste ontvangen bij hun benoeming een certificaat.

Voorrechten en plichten ;
-

4.4

Ereleden zijn vrijgesteld van de contributieverplichting.
De aanwezige Ereleden worden bij de algemene vergaderingen welkom geheten.
Ereleden worden uitgenodigd om bij de nieuwe benoeming aanwezig te zijn.
Ereleden worden persoonlijk uitgenodigd bij officiële feesten en/of gebeurtenissen van de
verenigingen, o.a. Jubilea.
Ereleden worden apart vermeld in de ledenadministratie van de vereniging.

Procedure ;
-

Een voordracht voor een onderscheiding moet schriftelijk ingediend worden bij het bestuur en kan
door elk bestuurslid van de vereniging gedaan worden. De voordracht moet voorzien zijn van
duidelijke en objectieve argumenten.
Het bestuur adviseert na zorgvuldige en brede afstemming binnen de vereniging of er geen bezwaren
bestaan tegen het voorstel bij een voordracht tot Erelid wegens bijzondere verdiensten voor de
vereniging.
Indien het bestuur akkoord gaat met het voorstel, wordt dit in de notulen van de bestuursvergadering
vastgelegd.
Indien het bestuur het voorstel afwijst, wordt de betreffende indiener schriftelijk door het bestuur
geïnformeerd met opgaaf van redenen.

Bovenkerk / Amstelveen, 3 maart 2021
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