
 

 

REGLEMENT LID VAN VERDIENSTE 

1. Algemeen 

a. Leden van verdienste zijn leden, die wegens bijzondere verdiensten jegens de 

vereniging als zodanig door het bestuur zijn benoemd. 

b. Een lid van verdienste kan rechtstreeks door het bestuur de titel ‘lid van verdienste’ 

verleend worden zonder voordracht in de algemene ledenvergadering. 

c. Als lid van verdienste kunnen door het bestuur worden benoemd:  

 - oud-bestuurs-, commissie-, werkgroepleden van VSR 

 - zittende bestuurs-, commissie-, werkgroepleden van VSR 

 - vertegenwoordigers van oud-leden van VSR 

 - vertegenwoordigers van leden van VSR 

 

2.  Doel benoeming lid van verdiensten 

 Benoeming tot lid van verdienste van VSR heeft als doel: 

a.  Het tonen van waardering voor aan VSR bewezen diensten van het (oud-)lid; 

b.  Aanmoediging voor nieuwe bestuurs-, commissie- en werkgroepleden. 

 

3. Criteria Lid van verdienste 

a. De kandidaat moet naar het oordeel van het Bestuur van VSR een bovengemiddelde 

bijdrage leveren/hebben geleverd aan de primaire doelstelling van VSR: het verhogen 

van het professionele niveau van het schoonmaakvak door onderzoek, voorlichting en 

opleiding. 

b. De kandidaat moet VSR structureel als ambassadeur op een positieve manier hebben 

vertegenwoordigd dan wel het gedachtegoed van VSR hebben uitgedragen. 

c.  De kandidaat moet langdurig actief zijn (geweest) als bestuurs-, commissie- of 

werkgroeplid (meer dan 10 jaar) waarbij de bij de functie horende activiteiten meerdere 

malen in een kalenderjaar worden/werden uitgeoefend of 

d.  de kandidaat heeft een voor alle leden herkenbare dienst of herkenbaar project 

uitgevoerd in het belang van de vereniging. 

 

4. Onderscheiding 

a. Het lid van verdienste krijgt een bijbehorende zilveren speld en een vermelding op de 

website van de vereniging. 

b. Jaarlijks beslist het bestuur over het al dan niet uitreiken van het speldje en zo ja, 

tijdens welke gelegenheid het speldje wordt uitgereikt. 

 

5.  Uitzonderingen en aanvullingen 

a.  Aangezien de regeling zich richt op de waardering van de inzet van vrijwilligers worden 

betaalde functies niet meegenomen in de beoordeling van de voordracht. 

b.  Een kandidaat lid van verdienste moet van onbesproken gedrag zijn en mag de 

vereniging nooit in diskrediet hebben gebracht. 

c.  Bij royement van een lid door het bestuur, vervalt automatisch de titel “Lid van 

verdienste”. 

d. Daar waar dit reglement en de statuten van VSR niet in voorzien, beslist het bestuur. 


