Erelidmaatschap SeniorWeb
Procedure, criteria en voordrachtsformulier

In dit document staat de procedure omschreven voor het voordragen van een erelid van SeniorWeb.

Statuten
In de statuten van SeniorWeb staat o.a. het volgende vermeld over ereleden:


Art. 4.1. : De vereniging kent gewone leden en ereleden. Waar in deze statuten of in krachtens deze statuten
vastgestelde reglementen of genomen besluiten sprake is van lid of leden worden daaronder zowel de
gewone leden als de ereleden begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.



Art. 4.3. : Ereleden zijn zij die op grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging als zodanig door de
ledenraad zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard.

Criteria
Criteria op grond waarvan de algemene ledenraadsvergadering ( ALV) wordt voorgesteld om iemand te erelid te
benoemen zijn:
Bijzondere verdiensten en/of langjarige inzet voor de vereniging, het verenigingsleven en/of de doelen van de
vereniging. De verdiensten moeten geformuleerd worden binnen de doelstellingen van de vereniging.

Betekenis erelidmaatschap


Het erelidmaatschap is een eervolle, maar zuiver ceremoniële titel.



Het erelid ontvangt een gouden SeniorWeb-speldje.



Het erelid is vanaf benoeming gevrijwaard van contributieheffing.

Procedure
De procedure voor het voordragen van een persoon voor het erelidmaatschap van SeniorWeb is als volgt:


Voordracht van een erelid vindt plaats met een voordrachtformulier.



De indiener stuurt het ingevulde voordrachtformulier naar het bestuur.



Het bestuur besluit o.b.v. de criteria al dan niet tot voordracht aan de ledenraad over te gaan en informeert
de indiener over haar besluit en motivatie.



Indien het bestuur besluit tot voordracht, zorgt het bestuur voor agendering op de algemene
ledenraadsvergadering.



Na benoeming van een erelid in de algemene ledenraadsvergadering kiest het bestuur een geschikt moment
voor de overhandiging.
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Voordrachtsformulier erelidmaatschap SeniorWeb
Voor het voordragen van een erelid kan gebruik gemaakt worden van onderstaand formulier. Het ingevulde
voordrachtsformulier wordt verstuurd naar bestuur@seniorweb.nl of per post verzonden aan SeniorWeb,
Antwoordnummer 4001, 3500 VB Utrecht.

Naam hoofdindiener:

Eventuele mede-indiener(s):

Wie wilt u voordragen?:

Is zij/hij lid van SeniorWeb?:
Ja

Nee

Waarom wilt u haar/hem voordragen?:

Eventuele opmerkingen:

E-mailadres hoofdindiener

Telefoonnummer hoofdindiener:

Datum aanvraag:
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