WSV de Stille Belter
Concept criteria voor Ereleden.
Introductie en aanleiding.
Ook binnen onze vereniging zijn er leden die een opmerkelijke bijdrage leveren aan het reilen en
zeilen van de vereniging en/of het realiseren van haar doelstellingen. Leden die tomeloze energie
voor activiteiten koppelen aan verbeteringen binnen de vereniging, die gezien worden als boegbeeld
en ambassadeur van onze vereniging.
In het Huishoudelijk reglement van onze vereniging staat de criteria om een lid wegens bijzondere
verdiensten voor de vereniging voor te dragen voor het predicaat ‘erelid’. De algemene vergadering
besluit uiteindelijk. Onze vereniging heeft echter nog geen reglement met betrekking tot het
voordragen en benoemen van een erelid. Tevens zijn er geen criteria benoemd op basis waarvan
iemand tot erelid kan worden benoemd.
Onderstaand volgt het concept-reglement.
Artikel 1: Doel.
Het erelidmaatschap van WSV de Stille Belter is een eerbetoon aan een persoon en is voorbehouden
aan diegenen die gedurende een langere periode een significante bijdrage heeft geleverd aan WSV
de Stille Belter. Benoeming heeft als doel:
a)
b)

Het tonen van waardering aan vrijwilligers voor aan WSV de Stille Belter bewezen
diensten van de medewerker of lid;
aanmoediging voor (nieuwe) medewerkers en leden.

Artikel 2: Procedure.
a)

b)
c)
d)
e)

f)

Ieder lid kan een kandidaat bij het bestuur schriftelijk voordragen, de voordracht
moet zijn voorzien van duidelijke en objectieve argumenten, uiterlijk 4 maanden
voor de Algemene Leden Vergadering;
Het bestuur beoordeelt de voorgedragen persoon tegen de gestelde criteria, tevens
wordt nagegaan of ook anderszins geen bezwaren bestaan tegen het voorstel;
Indien het bestuur akkoord gaat met het voorstel, wordt dit in de notulen van de
bestuursvergadering vastgelegd;
Bij een positieve inschatting van het bestuur wordt de kandidaat voorgedragen aan
de algemene vergadering;
De algemene vergadering besluit, over de toekenning van het erelidmaatschap. De
algemene ledenvergadering beslist met een meerderheid van 2/3 van de stemmen of
iemand de titel erelid wordt verleend. Stemming geschiedt schriftelijk. Indien de
stemmen staken wordt de voordracht verworpen;
Indien het bestuur het voorstel afwijst, wordt de betreffende indiener schriftelijk
geïnformeerd met opgaaf van redenen voor de afwijzing.

Artikel 5: Overige bepalingen.
a)
Het erelid is vanaf het kalenderjaar van toekenning gratis lid van de vereniging tot
opzegging, vervallen of intrekking (ere)lidmaatschap;
b)
Het erelidmaatschap kan enkel ingetrokken worden onder dezelfde statutaire
bepalingen die gelden voor intrekking van het lidmaatschap van de vereniging.
c)
Een erelidmaatschap is iets bijzonders. Daarom kan er per jaar niet meer dan één
erelid benoemd worden. Dit geeft de bijzonderheid van het erelidmaatschap aan.

