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Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie  
Regio NOORD-HOLLAND  
 

Inleiding 

1. Doel van het reglement 

Erelid van de KNHS Regio Noord-Holland en lid van verdienste van de KNHS Regio Noord-
Holland zijn leden, die wegens bijzondere verdiensten jegens de KNHS Regio Noord-
Holland als zodanig zijn benoemd.  
 
Benoeming tot erelid of lid van verdienste van de KNHS Regio Noord-Holland heeft als doel:  

a) Het tonen van waardering aan de leden/vrijwilligers voor aan KNHS Regio Noord-
Holland bewezen diensten; 

b) Het stimuleren van het lid/de vrijwilliger tot voortzetting van zijn/haar activiteiten;  
c) Aanmoediging voor (nieuwe) leden.  

 

2. Uitgangspunten  

Bij de benoeming tot erelid of lid van verdienste van de KNHS Regio Noord-Holland zijn de 
volgende uitgangspunten van toepassing:  

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 en erelid moet van onbesproken gedrag zijn en mag 
de vereniging nooit in diskrediet hebben gebracht; 

c) Wanneer wordt gesproken van de KNHS Regio Noord-Holland is dit inclusief maar 
niet uitputtend de volgende onderdelen: het bestuur van de KNHS Regio Noord-
Holland, de commissies/werkgroepen van de KNHS Regio Noord-Holland, de 
lidverenigingen van de KNHS Regio Noord-Holland, de FNRS-leden, de 
(voormalige) kringen en eventuele KNHS rechtsvoorgangers zoals KNF, NBVR, 
NKB en NPC – mits en voor zover actief in de regio Noord-Holland. 
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Erelidmaatschap  

3. Criteria erelidmaatschap KNHS Regio Noord-Holland  

De criteria voor het erelidmaatschap van de KNHS Regio Noord-Holland zijn:  

a) Minimaal 20 jaar lid van (een onderdeel van) de KNHS Regio Noord-Holland.  
b) Een erelid moet minimaal 15 jaar actief als vrijwilliger zijn, of zijn geweest binnen 

KNHS Regio Noord-Holland  
c) In die 15 jaar of meer moet hij/zij één of meer bijzondere prestaties hebben verricht, 

waarbij de KNHS Regio Noord-Holland veel voordeel heeft gehad van deze 
bijzondere prestatie.  

d) Een kandidaat erelid moet op het moment van voordracht lid zijn van (een onderdeel 
van) de KNHS Regio Noord-Holland.  

 

4. Procedure erelid 

De procedure voor voordracht is als volgt: 

a) Een kandidaat voor het erelidmaatschap kan worden aangedragen:  
a. Door het bestuur van de KNHS Regio Noord-Holland; 
b. Door een ander lid van (een onderdeel van) de KNHS Regio Noord-Holland;  

b) De voordracht moet onderbouwd worden met argumenten en voldoen aan de in artikel 
3 genoemde criteria;  

c) Uiterlijk twee maanden voor een Algemene Leden Vergadering van de KNHS Regio 
Noord-Holland dient het voorstel, inclusief motivatie, schriftelijk te worden ingediend 
bij de secretaris van het bestuur van de KNHS Regio Noord-Holland;  

d) Het bestuur van de KNHS Regio Noord-Holland toetst de kandidaatstelling;  
e) Bij een positieve uitkomst draagt het bestuur van de KNHS Regio Noord-Holland de 

kandidaat voor in de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering; 
f) De Algemene Leden Vergadering van de KNHS Regio Noord-Holland beslist met een 

meerderheid van de aanwezigen en gemachtigde stemmen of dat iemand de titel erelid 
zal worden verleend;  

g) Stemming geschiedt schriftelijk (bij machtiging) of bij handopsteking (aanwezigen). 
Resultaten van de stemming worden vastgelegd in de notulen. 

h) Indien de stemmen staken wordt de voordracht verworpen. 
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Lid van verdienste   

5. Criteria Lid van Verdienste KNHS Regio Noord-Holland 

De criteria voor het lid van verdienste van de KNHS Regio Noord-Holland zijn:  

a) Een lid van verdienste moet minimaal 10 jaar actief zijn, of zijn geweest binnen (een 
onderdeel van) de KNHS Regio Noord-Holland; 

b) In die 10 jaar of meer moet hij/zij één of meer bijzondere prestaties hebben verricht, 
waarbij de KNHS Regio Noord-Holland veel voordeel heeft gehad van deze prestatie.  

NB: een lid van verdienste hoeft op het moment van toekenning van de titel geen lid te zijn 
van (een onderdeel van) de KNHS Regio Noord-Holland. 

 

6. Procedure lid van verdienste  

a) Een kandidaat voor het lid van verdienste kan worden aangedragen:  
a. Door het bestuur van de KNHS Regio Noord-Holland; 
b. Door een ander lid van (een onderdeel van) de KNHS Regio Noord-Holland;  

b) De voordracht moet onderbouwd worden met argumenten en voldoen aan de in artikel 
5 genoemde criteria;  

c) Het voorstel, met motivatie dient schriftelijk te worden ingediend bij de secretaris van 
het bestuur van de KNHS Regio Noord-Holland;  

d) Het bestuur van de KNHS Regio Noord-Holland toetst de kandidaatstelling en brengt 
het voorstel in stemming in de bestuursvergadering;  

e) Bij een meerderheid van stemmen benoemt het bestuur van de KNHS Regio Noord-
Holland het lid tot lid van verdienste; 

f) Indien de stemmen staken wordt de voordracht verworpen; 
g) In de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering na het bestuursbesluit worden de 

benoemingen medegedeeld.  
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Overige bepalingen 

7. Onderscheiding en huldiging 

a) Na de benoeming ontvangt het erelid of lid van verdienste een door de voorzitter van 
KNHS Regio Noord-Holland ondertekend certificaat en (de partner) een bos bloemen.  

a) De huldiging van het erelid vindt plaats op de Algemene Leden Vergadering.  
b) Voor de huldiging van het lid van verdienste zal het bestuur van de KNHS Regio 

Noord-Holland een geschikte gelegenheid organiseren.  

 

8. Intrekken/vervallen van titels, uitzonderingen en aanvullende bepalingen 

Met betrekking tot dit reglement gelden de volgende aanvullingen: 

a) Ieder lid van KNHS Regio Noord-Holland kan een voorstel indienen tot voordracht 
voor benoeming van een lid tot erelid of Lid van verdienste, niet zijnde zichzelf; 

b) Indien er gegronde redenen zijn, kan het bestuur van de KNHS Regio Noord-Holland 
(in geval van een lid van verdienste) of de Algemene Leden Vergadering van de 
KNHS Regio Noord-Holland (in geval van een erelid) de titel ontnemen. Voor dit 
besluit dient een meerderheid van stemmen te zijn (in het bestuur van de KNHS Regio 
Noord-Holland danwel in de Algemene Leden Vergadering KNHS Regio Noord-
Holland); 

c) In uitzonderlijke gevallen kan een (voormalig) lid postuum tot erelid benoemd 
worden; 

d) Indien een lid wordt geroyeerd, vervallen automatisch de titels erelid en lid van 
verdienste; 

e) In bijzondere gevallen is het wenselijk om de te benoemen ereleden of leden van 
verdienste niet vooraf te informeren maar hen te verrassen; 

f) Daar waar dit reglement en de statuten van KNHS Regio Noord-Holland niet in 
voorzien, beslist het bestuur van KNHS Regio Noord-Holland; 

g) Indien het bestuur van de KNHS Regio Noord-Holland een voorstel afwijst, wordt de 
indiener schriftelijk geïnformeerd met opgaaf van reden voor de afwijzing. 
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Achtergrondinformatie 

 

Uit: KNHS NH statuten december 2016, stuknr. 540697.01-1 

Lid7, artikel 8 en 9: 

8.Op voorstel van het Regiobestuur kan de Regiovergadering een persoon die zich voor de 
paarden- en ponysport in het algemeen en voor de Regio in het bijzonder zeer verdienstelijk 
heeft gemaakt het predicaat 'erelid' verlenen.  

9. Op voorstel van het Regiobestuur kan de Regiovergadering een persoon die zich voor de 
paarden- en ponysport in het algemeen en voor de Regio in het bijzonder langdurig 
verdienstelijk heeft gemaakt het predicaat 'lid van verdienste' verlenen. 

 

Van: KNHS Ermelo (via website: Ereleden en leden van verdienste - KNHS),uit 
Onderscheidingsbeleid 2011: 

 

In lijn met het beleid van de KNHS besluit het bestuur van de KNHS Regio Noord-Holland 
over benoemingen van Leden van Verdienste. 


