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Erelid
Benoemen van Erelid:
Een erelidmaatschap is iets zeer bijzonders en ereleden worden bij hoge uitzondering benoemd.
Een te benoemen Erelid:
• Heeft blijk gegeven van een bijzondere affiniteit met de vv HJSC en haar leden;
• Langdurig actief (30 jaar of meer) als bestuurslid en/of bijzondere verdienste binnen of buiten de
vereniging. De 30 jaren hoeven niet aaneengesloten te zijn;
• Bij het aandragen van een erelid moet er worden aangetoond dat het betreffende lid significant
grotere verdiensten voor de vv HJSC heeft gehad dan een lid van verdienste.
• De inzet die voor de vereniging is gedaan steekt ver uit boven wat van leden verwacht mag
worden;
• De bijdrage moet belangeloos zijn;
• De betrokkene moet constructief betrokken tegenover de vereniging en haar bestuursleden
zijn geweest;
• De uitzondering op de 30 jaar is wanneer de kandidaat initiatieven hebben ontplooid die hebben
geleid grove wijziging/vernieuwing van beleid ( Bijvoorbeeld een fusie)

Handelswijze
Als men iemand wil voordragen als Erelid, dient men de volgende stappen te ondernemen.
1. Een voordracht moet schriftelijk bij het bestuur worden ingediend en kan door elk lid van de
vereniging worden gedaan. De voordracht moet voorzien zijn van duidelijke en objectieve argumenten
en is ondertekend door minimaal vijf leden of het complete bestuur.
2. Het bestuur beoordeelt of de voorgestelde kandidaat aan de criteria voldoet, tevens wordt
nagegaan of er anderszins ook geen bezwaren bestaan tegen het voorstel.
3. Indien het bestuur akkoord gaat met de voordracht wordt dit vastgelegd in de notulen van de
bestuursvergadering.
4. Indien het bestuur het voorstel afwijst, wordt de betreffende indiener geïnformeerd met opgave van
redenen voor de afwijzing.
5. Het bestuur draagt de kandidaat Erelid voor tijdens een Algemene Ledenvergadering of tijdens een
bijzondere gebeurtenis.

Goedkeuring door Algemene Ledenvergadering
• De Algemene Ledenvergadering (ALV) moeten voorgedragen Erelid goedkeuren.
• Het bestuur verdedigd de voordracht van de kandidaat tijdens de ALV.
• Het goedkeuren van een nieuw Erelid door de ALV geschiedt in een stemronde.
• De ALV kan vervolgens instemmen of haar afkeuring geven met twee derde meerderheid van
stemmen(Huishoudelijk reglement, artikel 3).
• Het kandidaatserelid zal pas indien deze positief is uitgevallen, op de hoogte gesteld worden van zijn
of haar voordracht.
• Het Erelid ontvangt van het bestuur een wandbord met de benoeming.
• De vv HJSC stelt haar nieuwe erelid aan haar leden voor door middel van een artikel op de website
en in een persbericht.
• Het erelidmaatschap is in principe voor het leven. Enkel bij negeren van de verantwoordelijkheden
die een erelidmaatschap met zich meebrengt, kan de ALV, op voordracht van het bestuur, het
betreffende erelid mededelen dat zijn of haar erelidmaatschap word beëindig. Dit kan bijvoorbeeld
geschieden als de goede naam van de vv HJSC door uw gedrag in diskrediet word gebracht.

Inhoudelijk
Het accepteren van het erelidmaatschap van vv HJSC geeft de volgende privileges:
• Ereleden staan vermeld op de website.
• Hangen met een portret in de bestuurskamer.
• Ereleden zijn niet verplicht contributie te betalen.
Het accepteren van het erelidmaatschap van vv HJSC geeft de volgende verantwoordelijkheden:
*Erelid zal vv HJSC steunen waar mogelijk.*Erelid is men voor eeuwig.

Lid van Verdienste

Benoemen Lid van Verdienste :
Lid van verdienste zijn bijzondere leden met buitengewone prestaties.
• Heeft zich buitengewoon en geruime tijd ( streven 25 jaar) ingezet voor vv HJSC. en haar leden;
• Heeft een bijzondere prestatie geleverd binnen de club;
• Heeft zich geruime tijd ingezet op meerdere posities binnen de club;
• De inzet die voor de vereniging is gedaan steekt ver uit boven wat andere leden voor de club
hebben gedaan;
• De bijdrage moet belangeloos zijn geweest;

Handelswijze
Als men iemand wil voordragen als Lid van Verdienste, dient men de volgende stappen te
ondernemen.
1. Een voordracht moet schriftelijk bij het bestuur worden ingediend en kan door elk lid
van de vereniging worden gedaan. De voordracht moet voorzien zijn van argumenten en is
ondertekend door minimaal vijf leden of het complete bestuur.
2. Het bestuur beoordeelt of de voorgestelde kandidaat aan de criteria voldoet, tevens wordt
nagegaan of er anderszins ook geen bezwaren bestaan tegen het voorstel.
3. Indien het bestuur akkoord gaat met de voordracht wordt dit vastgelegd in de notulen van de
bestuursvergadering.
4. Indien het bestuur het voorstel afwijst wordt de betreffende indiener geïnformeerd met opgave van
redenen voor de afwijzing.
5. Het bestuur draagt de kandidaat Lid van Verdienste voor aan de eerstvolgende Algemene
Ledenvergadering of bijzondere gebeurtenis.

Goedkeuring door Algemene Ledenvergadering
• De Algemene Ledenvergadering (ALV) moeten voorgedragen Lid van Verdienste goedkeuren.
• Het bestuur verdedigd de voordracht van de kandidaat tijdens de ALV.
• Het goedkeuren van een nieuw Lid van Verdienste door de ALV geschiedt in een stemronde.
• De ALV kan vervolgens instemmen of haar afkeuring geven met twee derde meerderheid van
stemmen (Huishoudelijk reglement, artikel 3)
• Het kandidaatserelid zal pas indien deze positief is uitgevallen, op de hoogte gesteld worden
van zijn of haar voordracht.
• Het Lid van Verdienste ontvangt van het bestuur een plaquette met de benoeming.
• De vv HJSC stelt haar nieuwe Lid van Verdienste aan haar leden voor door middel van een artikel op
de website en in een persbericht.

Inhoudelijk
• Lid van Verdienste is men in principe voor het leven. Enkel bij negeren van de
verantwoordelijkheden die een erelidmaatschap met zich meebrengt, kan de ALV, op voordracht
van het bestuur, het betreffende erelid mededelen, dat zijn of haar Lid van Verdienste schap wordt
beëindigd. Dit kan bijvoorbeeld geschieden als de goede naam van de vv HJSC door uw gedrag in
diskrediet wordt gebracht.

