Aanvulling op Huishoudelijk Reglement:
Procedure Erelid en Lid van Verdienste van Survivalrun Bond Nederland
1.

Inleiding

Om de waardering voor een lid, dat zich op een exceptionele wijze voor de SBN of voor
survivalrun in het algemeen verdienstelijk heeft gemaakt, tot uitdrukking te brengen, heeft de
SBN twee formele opties: - Benoeming tot Erelid - Benoeming tot Lid van Verdienste
Een Erelidmaatschap is de hoogste onderscheiding die de SBN kent en kan alleen met
instemming van de ALV worden toegekend. Het Lidmaatschap van Verdienste kan zelfstandig
door het bestuur worden toegekend.
De bijdragen van eenieder die zich op vrijwillige basis inzet voor survivalrun worden bijzonder
gewaardeerd. Om in aanmerking te komen voor een Erelidmaatschap of Lidmaatschap van
Verdienste dienen de geleverde bijdragen substantieel boven die prestaties uit te stijgen.
2.

Definities

Aanvrager : Lid van de SBN die de formele aanvraag voor benoeming tot Erelid of Lid van
Verdienste indient bij het bestuur van de SBN
Kandidaat : Lid van de SBN voor wie de aanvraag voor benoeming tot Erelid of Lid van
Verdienste wordt ingediend bij het bestuur van de SBN
Bestuur

: Bestuur van de SBN

3.

Erelid

3.1

Voorwaarden voor aanvraag voor benoeming tot Erelid
•

De aanvrager dient lid te zijn van de SBN.

•

De kandidaat dient minimaal 15 jaar lid te zijn van de SBN.

•

De kandidaat kan niet de aanvrager zijn van zijn/haar eigen aanvraag.

•

De kandidaat heeft gedurende minimaal 15 jaar een exceptionele bijdrage geleverd aan
de SBN op regionaal en/of landelijk niveau, en/of de ontwikkeling van survivalrun in het
algemeen, dit naar oordeel van het bestuur.

•

De kandidaat heeft zijn/haar exceptionele verdiensten onbezoldigd verricht.

•

De kandidaat is van onbesproken gedrag, dit naar oordeel van het bestuur.

•

Een bestuurslid kan pas na aftreden uit het bestuur in aanmerking komen voor
benoeming tot Erelid.

Het bestuur kan in zeer uitzonderlijke gevallen afwijken van bovengenoemde voorwaarden.
3.2

Procedure aanvraag voor benoeming tot Erelid

De aanvrager dient het ingevulde formulier “Aanvraag voor benoeming tot Erelid”(zie bijlage1) in
bij het bestuur. De aanvrager kan ook het bestuur of een bestuurslid zijn. Naast de aanvrager
dienen minimaal drie referenties te worden opgegeven die de exceptionele bijdragen van de
kandidaat kunnen toelichten.
Het bestuur beoordeelt of het aanvraagformulier compleet en correct is ingevuld en of de
kandidaat aan de feitelijke voorwaarden zoals genoemd in punt 3.1 voldoet. Het bestuur zal de
aanvrager hierover inlichten.
Het bestuur beoordeelt vervolgens of de aanvraag wordt omgezet in een voorstel tot benoeming
in de ALV. Om deze beoordeling zorgvuldig te kunnen maken, kan het bestuur besluiten een
(correct bevonden) aanvraag die later dan 2 maanden voorafgaand aan de eerstvolgende ALV
door het bestuur wordt ontvangen, niet in aanmerking te laten komen voor een voorstel tot
benoeming in die eerstvolgende ALV. Een mogelijk voorstel tot benoeming schuift dan door naar
de daaropvolgende ALV. Het bestuur zal de aanvrager inlichten over deze beoordeling van de
aanvraag.
Een voorstel tot benoeming tot Erelid (inclusief motivatie) zal minimaal twee weken voor de ALV
gepubliceerd worden op de website van de SBN.
De kandidaat dient persoonlijk aanwezig te zijn bij de ALV waarin het voorstel tot benoeming tot
Erelid ter stemming wordt gebracht. Als dit niet mogelijk is, schuift het voorstel door naar een
volgende ALV waarbij de kandidaat aanwezig is.

Voor het aannemen van het voorstel tot benoeming tot Erelid dient minimaal 3/4 van de op de
ALV aanwezige leden in te stemmen met het voorstel. Na het aannemen van het voorstel zal het
bestuur direct overgaan tot benoeming van de kandidaat tot Erelid.
3.3

Installeren Erelid

Het Erelid ontvangt tijdens de ALV waarin over zijn/haar Erelidmaatschap werd gestemd een
certificaat en onderscheiding van het bestuur.
Het Erelid zal worden opgenomen in de lijst van Ereleden, opgenomen als bijlage 3 van deze
procedure en vermeld op de website van de SBN.
Het Erelid wordt voor de rest van zijn/haar leven vrijgesteld van contributie voor lidmaatschap
van de SBN.
Alle overige rechten en plichten die voor SBN-leden gelden, blijven van toepassing op het Erelid.
3.4

Beëindiging van Erelidmaatschap

Een Erelid kan zijn/haar Erelidmaatschap beëindigen, inclusief de daarbij behorende rechten,
door dit schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuur. In de eerstvolgende ALV zal dit door het
bestuur worden vermeld.
Als het bestuur meent dat een Erelid zijn/haar Erelidmaatschap dient te verliezen, dan kan het
bestuur hiertoe een voorstel doen in de ALV. Het Erelid zal hierover door het bestuur worden
ingelicht. Als minimaal 3/4 van de op de ALV aanwezige leden instemt met dit voorstel, zal het
bestuur het Erelidmaatschap van het Erelid ontnemen, inclusief alle daarbij behorende rechten.
Het voormalig Erelid zal over dit besluit worden ingelicht door het bestuur.

4.

Lid van Verdienste

4.1

Voorwaarden voor aanvraag voor benoeming tot Lid van Verdienste
•

De kandidaat en aanvrager dienen lid te zijn van de SBN.

•

De kandidaat kan niet de aanvrager zijn van zijn/haar eigen aanvraag.

•

De kandidaat heeft een exceptionele bijdrage geleverd op lokaal, regionaal of landelijk
niveau aan de ontwikkeling de SBN of van survivalrun in het algemeen, dit naar oordeel
van het bestuur.

•

De kandidaat heeft zijn/haar exceptionele verdiensten onbezoldigd verricht.

•

De kandidaat is van onbesproken gedrag, dit naar oordeel van het bestuur.

•

Een bestuurslid kan pas na aftreden uit het bestuur in aanmerking komen voor
benoeming tot Lid van Verdienste

Het bestuur kan in zeer uitzonderlijke gevallen afwijken van bovengenoemde voorwaarden.
4.2

Procedure aanvraag voor benoeming tot Lid van Verdienste

De aanvrager dient het ingevulde formulier “Aanvraag voor benoeming tot Lid van
Verdienste”(zie bijlage 2) in bij het bestuur. De aanvrager kan ook het bestuur of een bestuurslid
zijn. Naast de aanvrager dienen minimaal drie referenties te worden opgegeven die de
exceptionele bijdragen van de kandidaat kunnen toelichten.
Het bestuur beoordeelt of het aanvraagformulier compleet en correct is ingevuld is en of de
kandidaat aan alle feitelijke voorwaarden zoals genoemd in punt 4.1 voldoet. Het bestuur zal de
aanvrager hierover inlichten.
Het bestuur beoordeelt vervolgens of de aanvraag wordt omgezet in een benoeming tot Lid van
Verdienste. Het bestuur zal de aanvrager binnen drie maanden na het ontvangen van een
(correct bevonden) aanvraag inlichten over het wel of niet omzetten in een benoeming.
4.3

Installeren Lid van Verdienste

Het bestuur kiest een moment en locatie waarop de kandidaat persoonlijk door een bestuurslid
zal worden onderscheiden.
Het Lid van Verdienste ontvangt een certificaat en onderscheiding van het bestuur.
Het Lid van Verdienste zal worden opgenomen in de lijst van Leden van Verdienste, vermeld op
de website van de SBN.
Het Lid van Verdienste wordt voor de rest van zijn/haar leven vrijgesteld van contributie voor
lidmaatschap van de SBN.

Alle overige rechten en plichten die voor SBN-leden gelden, blijven van toepassing op het Lid van
Verdienste.
4.4

Beëindigen van Lidmaatschap van Verdienste

Een Lid van Verdienste kan zijn/haar Lidmaatschap van Verdienste beëindigen, door dit
schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuur.
Als het bestuur meent dat een Lid van Verdienste zijn/haar Lidmaatschap van Verdienste dient te
verliezen, zal het bestuur hiertoe besluiten. Het voormalig Lid van Verdienste zal over dit besluit
worden ingelicht door het bestuur.
Bijlage 1 bij Procedure Erelid en Lid van Verdienste: Aanvraagformulier voor benoeming tot
Erelid van Survivalrun Bond Nederland
Let op: Lees eerst de Procedure Erelid en Lid van Verdienste vóór het invullen van dit formulier.
Aanvrager
Naam
Lidnummer SBN
E-mailadres
Telefoonnummer
Datum aanvraag
Kandidaat Erelid
Naam
Lidnummer SBN
E-mailadres
Telefoonnummer
Geef in een bijlage een uitgebreide beschrijving van de exceptionele bijdragen die de kandidaat
gedurende minimaal 15 jaar onbezoldigd heeft geleverd aan de SBN op regionaal en/of landelijk
niveau, en/of de ontwikkeling van survivalrun in het algemeen.
Naast de aanvrager dienen minimaal drie referenties te worden opgegeven die de exceptionele
bijdragen van de kandidaat kunnen toelichten (gegevens van meer referenties kunnen in een
bijlage worden toegevoegd):

Naam referentie 1
Lidnummer SBN
E-mailadres
Telefoonnummer
Relatie tot kandidaat
Naam referentie 2
Lidnummer SBN
E-mailadres
Telefoonnummer
Relatie tot kandidaat
Naam referentie 3
Lidnummer SBN
E-mailadres
Telefoonnummer
Relatie tot kandidaat

Bijlage 2 bij Procedure Erelid en Lid van Verdienste:
Aanvraagformulier voor benoeming tot Lid van Verdienste van Survivalrun Bond Nederland
Let op: Lees eerst de Procedure Erelid en Lid van Verdienste vóór het invullen van dit formulier.
Aanvrager
Naam
Lidnummer SBN
E-mailadres
Telefoonnummer
Datum aanvraag
Kandidaat Lid van Verdienste
Naam
Lidnummer SBN
E-mailadres
Telefoonnummer
Geef in een bijlage een uitgebreide beschrijving van de exceptionele bijdragen die de kandidaat
heeft geleverd op lokaal, regionaal of landelijk niveau aan de ontwikkeling de SBN of van
survivalrun in het algemeen
Naast de aanvrager dienen minimaal drie referenties te worden opgegeven die de exceptionele
bijdragen van de kandidaat kunnen toelichten (gegevens van meer referenties kunnen in een
bijlage worden toegevoegd):
Naam referentie 1
Lidnummer SBN
E-mailadres
Telefoonnummer
Relatie tot kandidaat
Naam referentie 2
Lidnummer SBN
E-mailadres
Telefoonnummer
Relatie tot kandidaat

Naam referentie 3
Lidnummer SBN
E-mailadres
Telefoonnummer
Relatie tot kandidaat
Bijlage 3 bij Procedure Erelid en Lid van Verdienste:
Lijst van Ereleden van Survivalrun Bond Nederland
Zie deze link op de website

