Ledenstatuut NVVZT. Inzake de ereleden, de leden van verdienste en de buitengewone leden.
Inleiding.

De NVVZT heeft leden in soorten. De gewone leden zijn degenen wier bijdrage aan de
vereniging hun contributie is. Een klein deel is werkend lid, dat zijn de bestuursleden.
Prestaties worden geleverd door alle bestuurs- en commissieleden. Binnen (en soms buiten) de
vereniging zijn er mensen die opmerkelijke bijdragen leveren aan het reilen en zeilen van de
NVVZT met een tomeloze energie voor het besturen, het organiseren en meewerken aan
activiteiten, koppelen aan verbeteringen in de vereniging of de zwemsport in het algemeen.
De manier om de waardering voor een lid, die zich op deze wijze voor de NVVZT verdienstelijk
heeft gemaakt, tot uitdrukking te brengen is:
- De toekenning van het erelidmaatschap;
- De benoeming tot lid van verdienste.
Ereleden en leden van verdienste zijn natuurlijke personen, die vanwege hun verdiensten voor
de vereniging en/of de zwemsport in het algemeen, door de ALV tot erelid respectievelijk lid
van verdienste worden benoemd en zo mogelijk zullen blijven leveren voor de vereniging en/of
haar doelstellingen.
Leden van verdienste worden niet opgenomen bij de leden. Het betreft hier een onderscheiding
en niet een lid zoals het erelid. Een erelid heeft als lid bepaalde bevoegdheden. Een lid van
verdienste verkrijgt door de onderscheiding niet het lidmaatschap van de vereniging.
Zittende bestuursleden kunnen niet voorgedragen worden. Zij kunnen dus niet door het
bestuur in een ALV voorgedragen worden als erelid. Het is wel mogelijk dat in een ALV bij
bijvoorbeeld agendapunt: "bestuursverkiezing" een bestuurslid aftreedt en vervolgens bij een
later agendapunt wordt voorgedragen als erelid.
Op voorstel van het bestuur bepaalt de ALV de criteria. Deze criteria omvatten méér dan het
enkele feit van het vervuld hebben van een bepaalde functie gedurende een bepaalde periode.
Om deze langdurige inzet voor de NVVZT navenant te kunnen waarderen en belonen is het
volgende ledenstatuut vastgesteld.
1. Kwalitatieve en kwantitatieve eisen.
Uitoefenen van een functie of bestuurslidmaatschap met als voornaamste kenmerk een lange
duur, legt zonder andere verdiensten niet voldoende gewicht in de schaal om in aanmerking te
komen voor toekenning.
Bij het beoordelen van een voorstel voor toekenning van een erelidmaatschap, benoeming tot
lid van verdienste, spelen de volgende kwantitatieve en kwalitatieve elementen (graadmeters)
een belangrijke rol:
Kwantitatief:
- Lid van verdienste: Langdurige bijzondere verdiensten, uitgevoerd over het aantoonbaar
voltooid hebben van een periode van meer dan 12 jaar.
- Erelid: Langdurig als zodanig actief met zeer bijzondere grote verdiensten jegens de NVVZT,
uitgevoerd over een periode van meer dan 15 jaar.
Kwalitatief:
- De intensiteit waarmee deze zijn uitgevoerd;
- Het belang van de activiteiten voor de vereniging;
- De kandidaat heeft over een langere periode (minstens 15 jaar) onbezoldigd een significante
bijdrage geleverd aan de vereniging in het bestuur, commissies of anderszins.
- Of het al dan niet aanwezig zijn van een vergoedingsregeling voor die activiteiten;
- De mate van verantwoordelijkheid die het lid tijdens deze activiteiten had.
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2.Voordracht/behandeling/bekrachtiging.
Tot het indienen van een voordracht tot erelid is het bestuur en zijn de leden individueel
bevoegd. De voordracht tot lid van verdienste is een bevoegdheid van het bestuur.
Het bestuur beoordeelt of de voorgestelde kandidaat aan de gestelde eisen voldoet; daarbij
wordt nagegaan of ook anderszins geen bezwaren bestaan. In het geval van instemming wordt
dit als voorstel te doen aan de leden vastgelegd in de notulen van de betreffende
bestuursvergadering.
De voordracht, voorzien van een gemotiveerd advies, tot erelid c.q. lid van verdienste wordt
vervolgens schriftelijk ter beoordeling aangeboden aan de ALV. De voordracht bevat een
opsomming van relevante activiteiten die zo uitvoerig mogelijk zijn beschreven. In deze ALV
volgt door stemming een definitieve uitspraak. Het voorstel is aangenomen wanneer ten
minste twee/derde van het aantal aanwezige leden hiermee instemmen.
3. Ereleden.
Ereleden zijn zij die -op gemotiveerde voordracht van het bestuur- zich over een langere
periode wegens hun bijzondere verdiensten voor de NVVZT of voor de zwemsport in de ruimste
zin des woords, door de ALV het predikaat erelid is toegekend met de instemming van ten
minste twee derde van het aantal aanwezige leden. Ereleden hebben in principe hun actieve
loopbaan afgesloten. Tijdens hun loopbaan hebben zij langdurig op uitnemende wijze een
bijdrage geleverd aan doelstellingen van de NVVZT, zoals die geformuleerd zijn in deze
statuten.
Voor een benoeming tot erelid van de NVVZT kunnen leden en voormalige leden van de NVVZT
in aanmerking komen. Tevens kunnen ook niet-leden, al dan niet Nederlander, die in het
algemeen een buitengewoon uitzonderlijke prestatie voor de zwemsport of een deel daarvan
hebben verricht in aanmerking komen.
Ereleden zijn leden van de vereniging in de zin van de wettelijke bepalingen van Boek 2 van
het Burgerlijk Wetboek en hebben toegang tot en stemrecht in de ALV. Het predikaat Erelid is
voor het leven en dient om de waardering van de vereniging aan de persoon te tonen.
Aan het ere-lidmaatschap zijn verbonden:
a. een oorkonde, bevattende de naam, datum en plaats van geboorte, de hoedanigheid
en woonplaats van betrokkene, zomede de redengeving welke tot de toekenning heeft
geleid en de dagtekening van het besluit tot toekenning;
b. een gouden penning;
c. een draagspeld.
Met de oorkonde wordt in het bijzonder waardering voor niveau, kwaliteit en inventiviteit tot
uitdrukking gebracht. Het model van de oorkonde, de wijze van vervaardiging van de penning
en de draagspeld, alsmede de omschrijving van de redengeving en het bepalen van een
eventuele inscriptie worden door het bestuur vastgesteld.
Ereleden hebben toegang tot de ALV met stemrecht, zij zijn als zodanig vrijgesteld van het
betalen van contributie en behouden de rechten van het gewone lidmaatschap;
De uitreiking van de oorkonde, de penning en de draagspeld vindt plaats door de
voorzitter tijdens de ALV.
4. Leden van verdienste.
Leden van verdienste zijn leden of oud-leden, die zich voor de NVVZT op te waarderen wijze
hebben ingezet en in een ALV, op gemotiveerd voorstel van het bestuur, met instemming van
ten minste twee derde van het aantal aanwezige leden als zodanig zijn benoemd.
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Voor een benoeming kunnen zowel nog in functie zijnde bestuursleden als voormalige
bestuursleden van de NVVZT in aanmerking komen. Voordracht voor het lidmaatschap van
verdienste geschiedt door het bestuur.
Leden van verdienste zijn als zodanig geen leden van de vereniging in de zin van de wettelijke
bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Aan leden van verdienste wordt een diploma en een zilveren penning uitgereikt. Het model van
het diploma, het model van de penning alsmede de omschrijving van de redengeving en het
bepalen van een eventuele inscriptie worden door het bestuur vastgesteld.
Een lid van verdienste heeft toegang tot de algemene vergaderingen, maar heeft daarin als
zodanig geen stemrecht, tenzij hij ook gewoon lid van de vereniging is. Een lid van verdienste
is als zodanig vrijgesteld van het betalen van contributie. Bij benoeming tot lid van verdienste
gaat het lidmaatschap niet verloren.
De uitreiking van het diploma en de penning vindt plaats door de voorzitter tijdens de ALV.
5. Buitengewone leden.
Buitengewone leden zijn natuurlijke dan wel rechtspersonen met een doelstelling die
overeenkomt met die van de vereniging, zoals wetenschappelijke instituten en dergelijke,
zowel in binnen- als buitenland, die in hun werkkring of anderszins nauw betrokken zijn bij de
zwemsport.
Deze kwalitatieve eis voor de status van buitengewoon lid, of andere belangrijke personen die
door de NVVZT aangebracht worden, wordt verkregen vanwege de zeer speciale relaties en
connecties die in het bijzonder voor de NVVZT van groot belang is. Zij hebben van het bestuur,
op basis van bijzondere diensten die zij voor de NVVZT verrichten, daardoor de status van
buitengewoon lid gekregen.
Deze status kent geen afdracht van contributie en hij/zij mag bij alle ledenvergaderingen als
adviserend lid aanwezig zijn.
Een buitengewoon lidmaatschap wordt verstrekt voor een bepaalde duur. Deze duur is nooit
langer dan zes jaar na het verstrijken van het moment dat de bijzondere dienst werd verricht.
Na het verstrijken van deze twee jaar mag het buitengewoon lid besluiten het buitengewoon
lidmaatschap om te zetten in een gewoon lidmaatschap, of het lidmaatschap te beëindigen.
De mogelijkheid om achteraf van een eventuele benoeming tot erelid of lid van verdienste van
het buitengewoon lid, behoort tot de mogelijkheden.
6. Bekendmaking.
De definitieve benoeming van ereleden en leden van verdienste wordt door de voorzitter aan
betrokkenen bekend gemaakt, waarna een permanente melding van de nieuw verworven
status plaats vindt in Motivatie.
7. Rechten.
Alle categorieën ontvangen periodiek Motivatie en ontvangen telkenmale een persoonlijke
uitnodiging voor de toekomstige algemene ledenvergaderingen en bijscholingen.
Ereleden hebben stemrecht; leden van verdienste hebben stemrecht zolang zij tevens lid zijn.
Naast dit recht hebben zij geen andere rechten en verplichtingen, dan die welke hun bij of
krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.
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Ereleden zijn voor het leven lid, zij zijn samen met de leden van verdienste van de verplichting
tot contributie betaling vrijgesteld, tenzij het lid van verdienste (nog) gewoon lid van de
vereniging is.
8. Duur lidmaatschap/Beëindiging.
Het erelidmaatschap en het lidmaatschap van verdienste kan beëindigd worden indien de
vereniging dit wenselijk acht. Het beëindigen van beide geschiedt op een zelfde wijze als het
bekrachtigen ervan.
Ook het erelid of het lid van verdienste zelf kan besluiten het erelidmaatschap of het lid van
verdienste te beëindigen.
9. Informatie verstrekking.
Leden van verdienste, ereleden en buitengewone leden worden van ontwikkelingen binnen de
vereniging op de hoogte gehouden onder andere door het periodiek toesturen van Motivatie.
10. Geldigheid van het reglement.
Omdat het een bestuursreglement betreft kan het door het bestuur in een bestuursvergadering
worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden opgenomen in de notulen van de bestuurvergadering. Tijdens een lopende procedure voor de nominatie van een erelid worden geen
wijzigingen aangebracht.
11. Slotbepalingen.
Dit reglement treedt gelijktijdig in werking met het Huishoudelijk Reglement en wordt
aangehaald als “Ledenstatuut, regelende het erelidmaatschap, het lid van verdienste of
buitengewoon lid ”
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 februari 2015.
Namens het bestuur NVVZT,
, voorzitter.
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