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Wisten jullie al dat YVZ de erepenning heeft ontvangen? De Koninklijke Erepenning wel te 
verstaan.  

De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden 
verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen dan wel 
aan sportverenigingen. Het symboliseert het respect en de 
waardering die de Koning (toen nog Koningin Beatrix) heeft voor 
bijzondere verdiensten van de ontvanger. In 1986 heeft YVZ deze 
mogen ontvangen i.v.m. het 100-jarig bestaan van de vereniging. 
De onderscheiding is in 1965 ingesteld door koningin Juliana en 
is bedoeld voor verenigingen en stichtingen die minimaal 50 jaar 
bestaan. YVZ is nog steeds erg trost op deze penning. 
 
Maar als we verder teruggaan in de tijd komen we erachter dat 
de vereniging in 1895 erkenning heeft aangevraagd. Het bestuur 
diende een verzoekschrift in bij de koningin (regentes Emma) 
voorzien van de statuten. Deze statuten zijn nog terug te vinden in de Staatscourant van 30 
maart 1895. “Goedgekeurd bij Koninklijk besluit dd 14 Februari 1895. № 26. Mij bekend De 
minister van Justitie VAN DER KAAY”. 
Vroeger was het normaal dat een vereniging Koninklijke goedkeuring aanvroeg. Het 
aanvragen van erkenning was bedoeld om de verenigingen die als rechtspersoon willen 
kunnen optreden. Maar het gaf vooral status en oranjegezindheid met zich mee. Nu kon men 
pronken met de toevoeging “erkend bij Koninklijk Besluit” onder je naam.  
Naast de datum van aanvraag in het register staat ook de doelstelling beschreven. 
IJsvereeniging Zoetermeer-Zegwaart; Het aanmoedigen van schaatsenrijden, door zorg voor 
goede banen en organiseeren van ijsvermaak. Wat ook opvalt in dit register is de datum van 
oprichting! Namelijk 1 november 1886! Wellicht had het te maken met de ingangsdatum van 
het vereenigingsjaar die van 1 November tot 31 October liep. 

  

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Van erkenning naar ereleden  

In de Staatscourant staat in art. 4. beschreven dat; de vereeniging bestaat uit a. eereleden; b. 
donateur; c. gewone leden; d. buitengewone leden. Vanuit de vereniging hebben wij ook ons 
eerbetoon naar onze bestuursleden, trainers en vrijwilligers. De ereleden. Dit zijn leden die 

wegens bijzondere verdiensten een 
bijzondere status hebben ten opzichte van 
gewone leden. Dit is al vanaf de oprichting 
van de vereniging gebeurd.  

In totaal hebben wij op dit moment 25 
ereleden en 4 leden van verdienste. De 
eerste ereleden zijn een aantal oprichters 
(1886) en de laatste 2 zijn Lex van Tol en 
Freek van der Wart, benoemd in 2019. Op 
zich nog niet eens zoveel als je bedenkt dat 
we nu 135 jaar bestaan! Het is dus echt 
bijzonder als je tot erelid bent gekozen. Lex 
geeft op dit moment nog steeds training 

aan de jeugd van YVZ op de Uithof en Bart van der Ven heeft een paar weken geleden nog een 
aantal rondes geschaatst op de Doorloper! Onze natuurijsbaan. Bart is al op leeftijd maar net 
als fietsen, schaatsen verleer je nooit.  

 

 

 

 

 
 
Bart van der Ven op de Doorloper 2020                        Lex van Tol werd erelid 2019                                  
 
Ereleden: 
1. M. (Marinus) Flohil 
2. H. (Hein) van Hamersvelt 
3. G. (Gerrit) Groeneweg 
4. Dr. L.J. Vriesman 
5. B. Hoogenboezem 
6. F.S.G. Bos 
7. A.J. Noordam 
8. J.L: Moerkercken Van der Meulen  
9. H. Balvert 
10. A. (Anton) van Beek 
11. H.B. Groenheijde 
12. H. (Henk) van Hamersvelt 
13. O. (Otto) Brussé 
14. R. (Rook) Klos 
15. M.J. (Mathijs) van Welie 

16. H. (Hilbert) Dekker 
17. J. (Joke) van Not 
18. A. Th. (Aad) van der Velde 
19. J.A. (Johan) Oudendijk 
20. B. (Bernard) van der Bosch  
21. T.J. (Tonnie) Sigger-Bröcker  
22. G. (George) Onos 
23. B.W.A. (Bart) van der Ven  
24. L.G. (Lex) van Tol 
25. F. (Freek) van der Wart  
 
Leden van verdienste: 
1. Piebe Belgraver 
2. Freek van der Wart  
3. Sanne van Kerkhof  
4. Yara van Kerkhof 


