ADDENDUM ERELIDMAATSCHAP
Reglement Erelidmaatschap Orde van Hingene:
Bij “Orde van Hingene” bestaat de mogelijkheid om leden met uitzonderlijke verdiensten voor de vereniging te
benoemen tot erelid. De benoeming tot erelid heeft ten doel waardering te laten blijken voor bijzondere inzet,
betrokkenheid en verdiensten voor “Orde van Hingene”. Toekenning van het erelidmaatschap kan dan ook worden
gezien als iets bijzonders.
Wie komen in aanmerking voor een erelidmaatschap?
Een kandidaat dient:
 langdurig lid zijn;
 zich gedurende langere tijd belangeloos hebben ingezet;
 zich hebben onderscheiden door bijzondere (het gewone overstijgende) verdiensten;
 bijgedragen hebben tot de instandhouding en ontwikkeling van de vereniging;
 moet zich steeds loyaal en positief hebben gedragen/opgesteld;
 zich bewust zijn als erelid een voorbeeldfunctie te vervullen.
Hoe kom je in aanmerking?
(Zie onderstaande procedure tot benoeming ereleden).
Voorstel:
Leden van “Orde van Hingene” kunnen kandidaten voor het erelidmaatschap voordragen. Het voorstel dient
schriftelijk en met een duidelijke motivatie op het daarvoor bestemde formulier* te worden ingediend bij het bestuur.
Toetsing:
Het bestuur beoordeelt of de voordracht aan de criteria voldoet en gaat na of er anderszins geen bezwaren bestaan.
Het besluit van het bestuur wordt vastgelegd in de notulen van de bestuursvergadering.
Indien het bestuur akkoord gaat met de voordracht wordt het ter bekrachtiging aan de Algemene Vergadering (AV)
voorgelegd.
Indien het bestuur de voordracht afwijst wordt de indiener (initiatiefnemer) daarvan met redenen omkleed op de
hoogte gesteld.
Bekendmaking Toekenning:
De bekendmaking van de toekenning van het erelidmaatschap wordt gedaan op een daarvoor passend moment.
Rechten erelidmaatschap:







Het erelidmaatschap is een eervolle, maar zuiver ceremoniële titel
Het erelid ontvangt een oorkonde van de Orde
Een erelid betaalt geen contributie
Een erelid betaalt geen tarief voor evenementen
Een erelid ontvangt het cluborgaan kosteloos
Een erelidmaatschap is persoonlijk en eindigt bij overlijden

* het formulier voorstel benoeming tot erelidmaatschap op te vragen bij het secretariaat.

Formulier voordracht erelidmaatschap
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Indiener (bij bestuur OvH)

Datum

Wie wordt voorgedragen?

Is zij/ hij lid van de OvH en zo ja vanaf
welk jaar?

Waarom wordt zij/ hij voorgedragen?

Opmerkingen

Contactpersoon voor verdere informatie
met telefoonnummer en e*mailadres
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