
      BESLUIT 1. 

 

      BENOEMING ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE 

 

1. Voor een benoeming tot erelid van de Soester Vogelvrienden kunnen 

alleen leden en voormalige leden van de Soester Vogelvrienden in 

aanmerking komen. 

 

2. Voor een benoeming tot lid van verdiensten van de Soester Vogel-

vrienden kunnen zowel nog in functie zijnde kaderleden, alsmede 

voormalige kaderleden van de Soester Vogelvrienden in aanmerking 

komen. Tot kaderleden worden alle personen gerekend die binnen de 

Soester Vogelvrienden een of meerdere functies in het bestuur en/of 

commissie hebben vervuld. 

 

3. Voor het verkrijgen van de status van erelid of lid van verdiensten 

bestaat in beide gevallen een kwalitatieve en een kwantitatieve eis. 

 

a. De kwalitatieve eis voor de status van erelid luidt: “Kandidaten 

dienen zich op bijzondere wijze verdienstelijk te hebben ge-

maakt voor de Soester Vogelvrienden.” 

b. De kwantitatieve eis voor de status erelid is vastgesteld op het 

aantoonbaar voltooid hebben van minimaal 25 jaar lid van de 

Soester Vogelvrienden. 

c. De kwalitatieve eis voor de status van lid van verdiensten luidt: 

“Kandidaten dienen zich door buitengewone ijver en belang-

stelling te hebben onderscheiden.” 

d. De kwantitatieve eis voor de status lid van verdienste is vast-

gesteld op het aantoonbaar voltooid hebben van minimaal 10 

jaar lid van de Soester Vogelvrienden. 

 

4. Tot het indienen van een voordracht tot erelid zijn de leden van de 

Soester Vogelvrienden individueel bevoegd. 

 

5. De voordracht tot lid van verdienste is een individuele bevoegdheid 

van het bestuur, alsmede van de leden, lid van een der commissies 

van de Soester Vogelvrienden. 
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6. De voordracht tot erelid c.q. lid van verdienste dient schriftelijk te 

worden aangeboden aan het bestuur. 

 

7. Indien het bestuur blijkens een te houden stemming in meerderheid 

positief oordeelt over een voordracht tot erelid, of lid van verdienste, 

dient hiervan door de voorzitter, of een der bestuursleden, op de 

eerstvolgende algemene vergadering mondeling melding te worden 

gemaakt, waarna de algemene vergadering in laatste instantie even-

eens door middel van stemming een definitieve uitspraak doet. 

 

8. Wanneer een lid van verdiensten in een later stadium tot erelid wordt 

benoemd, vervalt daarmee automatisch het vroegere lidmaatschap 

van verdienste. 

 

9. De definitieve benoeming van ereleden en leden van verdienste 

wordt zo spoedig mogelijk op een passende wijze door de voorzitter, 

of een der bestuursleden, aan betrokkenen bekend gemaakt, waarna 

tevens een permanente melding van de nieuw verworven status zal 

gaan plaatsvinden in het verenigingsorgaan van de Soester Vogel-

vrienden “Kweeklust”. Aan ereleden wordt een gouden draagspeld 

uitgereikt en leden van verdienste ontvangen een oorkonde. 

 

10. Ereleden betalen alleen de dan geldende bondscontributie. 

 

11. Het bestuur kan in haar advies afwijken van het gestelde in de leden 1  

en 2 (beperking benoembaarheid) en/of lid 3 met betrekking tot de 

kwantitatieve eisen, indien naar haar oordeel sprake is van een inci-

denteel extreem verdienstelijk functioneren. Bij de besluitvorming 

zoals bedoeld in lid 7 is in deze situatie telkenmale een 2/3
e
 stem-

menmeerderheid van de ledenvergadering vereist. 

 

 

Aldus vastgesteld tijdens de algemene vergadering van de Soester Vogel-

vrienden op 2 maart 1996. 

 

Het Bestuur van de Soester Vogelvrienden. 
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