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Reglement afscheid en nominatie voor vrijwilligers 
 

Bos bloemen of fles wijn voor vrijwilliger die: 

• afscheid neemt van het bestuur en/of commissie en minder dan 3 jaar actief lid is geweest van het 

bestuur en/of commissie  

 

Het Boemeranggeschenk voor vrijwilliger die: 

• afscheid neemt van het bestuur en/of commissie en tenminste 3 jaar actief lid is geweest van het 

bestuur en/of commissie  

• structurele vrijwilligersactiviteit heeft verricht buiten het bestuur en/of commissie 

• een bijzondere prestatie heeft geleverd, dit ter beoordeling van het bestuur 

 

Boemeranger (zilveren stimuleringsspeldje) voor vrijwilliger die: 

• een aantal jaren achter elkaar, met als indicatie 6 jaar 

• op een specifiek terrein, 

• geheel belangeloos, 

• een vrijwilligerstaak op zich genomen heeft, 

• ter stimulering voor de toekomst,  

• niet primair bedoeld ter afsluiting van een periode. 

 

Lid van verdienste (zilveren speldje) voor vrijwilliger die: 

• vele jaren achter elkaar, met als indicatie 9 jaar 

• op een of meer specifieke terreinen 

• geheel belangeloos 

• een vrijwilligerstaak op zich genomen heeft 

• ten dienste van de gehele vereniging 

• opvallend voor leden binnen en buiten de vereniging 

• bijzonder opvallend 

• mogelijk ter afsluiting van een periode 

 

Erelid (gouden speldje) voor vrijwilliger die: 

• opvallend voor wat betreft vervulde rol binnen/buiten de vereniging 

• vele jaren achter elkaar, met als indicatie 9 tot 12 jaar 

• op een of meer specifieke terreinen 

• geheel belangeloos 

• een vrijwilligerstaak op zich genomen heeft 

• ten dienste van de gehele vereniging 

• opvallend voor leden binnen en buiten de vereniging 

• bijzonder aanwijsbare diensten heeft verleend 

• door de leden van de club herkenbaar 

• vergroeid met de vereniging (vergroeid met de vereniging dient hierbij ruim bekeken te worden. Een 

lid kan in het verleden doorlopend veel voor de vereniging betekent hebben [zonder dat daar bij 

toen is stilgestaan dan wel dit beleid niet aan de orde was] dan wel gedurende een opvallend lange 

periode actief lid zijn geweest van onze vereniging. Een combinatie van beide is uiteraard ook 

mogelijk). 

• mogelijk ter afsluiting van een periode 


