Benoeming tot "erelid" of "lid van verdienste" bij MenDistrict Zuid
(10-11-2016 vastgesteld, aangepaste versie vastgesteld 19-03-2018)
Mandaat:
In de Statuten is vastgelegd dat de mendistrictsvergadering ereleden en leden van
verdienste kan benoemen. Deze bevoegdheid wordt door de mendistrictsvergadering
gemandateerd aan het districtsbestuur. Het districtsbestuur legt voor de genomen besluiten
verantwoording af aan de mendistrictsvergadering.
Het zittende Districtsbestuur stelt iemand kandidaat voor benoeming tot erelid of lid van
verdienste. De Algemene Ledenvergadering van MenDistrict Zuid wordt van het besluit in
kennis gesteld. De benoeming wordt in de ledenadministratie geadministreerd.
Algemeen
1. Alleen leden van MenDistrict Zuid kunnen worden voorgedragen;
2. Zittende bestuursleden kunnen niet worden voorgedragen;
3. Om als erelid of lid van verdienste te worden aangemerkt moet er sprake zijn van een
buitengewone prestatie op sportgebied of bijzondere betekenis voor het MenDistrict.
4. Bij het voorstel tot lid van verdienste of erelid zal een omschrijving worden gegeven van
de redenen hiervoor.
5. De leden van verdienste en ereleden zullen op een prominente plek op de website worden
vermeld, inclusief vermelding van het jaartal.
Leden van verdienste
Het enkele feit dat iemand vrijwilligerswerk doet is geen reden om iemand voor te stellen als
lid van verdienste. Echter een jarenlange inzet van (extra) werkzaamheden voor het
MenDistrict kan een reden zijn om zo’n persoon voor te dragen als lid van verdienste.
Uiteraard is alle hulp van vrijwilligers voor het MenDistrict welkom. Dit neemt niet weg dat er
verschillen in inzet, zwaarte van de functie, meerwaarde en uitstraling voor het MenDistrict
zijn. Ook deze zaken dienen te worden meegenomen bij de afweging om iemand voor te
stellen als lid van verdienste. Om in aanmerking te komen voor een lidmaatschap van
verdienste moet een lid veel inzet getoond hebben binnen het MenDistrict om belangrijke
zaken gerealiseerd te krijgen.
Ereleden
Hiervoor geldt in principe hetzelfde als vermeld onder “leden van verdienste”, maar dan dient
sprake te zijn van (een) zeer uitzonderlijke prestatie(s) of jarenlange werkzaamheden van
een vrijwilliger met een grote meerwaarde voor het MenDistrict.
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voorwaarden voor benoeming tot erelid of lid van verdienste
Hoofdstuk IV artikel 7 van de Statuten:
lid 8. Op voorstel van het mendistrictsbestuur kan de mendistrictsvergadering een persoon die zich voor de paarden- en ponysport in het
algemeen en voor de Mendistrictsvereniging in het bijzonder zeer verdienstelijk heeft gemaakt het predicaat "erelid" verlenen.
lid 9. Op voorstel van het mendistrictsbestuur kan de mendistrictsvergadering een persoon die zich voor de paarden- en ponysport in het
algemeen en voor de Mendistrictsvereniging in het bijzonder langdurig verdienstelijk heeft gemaakt het predicaat "lid van verdienste" verlenen.

Algemeen
lid van Mendistrict Zuid
geen zittend bestuurslid
buitengewone prestatie op sportgebied of bijzondere betekening voor het Mendistrict

lid van verdienste

erelid

jarenlange inzet voor (extra) werkzaamheden voor het Mendistrict

jarenlange werkzaamheden als vrijwilliger met een grote meerwaarde
voor het Mendistrict
veel inzet getoond hebben om belangrijke zaken gerealiseerd te krijgen zeer uitzonderlijke prestatie gedaan om belangrijke zaken gerealiseerd
te krijgen

procedure
- voorstellen tot benoeming kunnen gedaan worden door leden van het Mendistrict.
- het bestuur van het Mendistrict kan de vertrouwenscommissie om advies vragen.
- het bestuur van het mendistrict stelt een omschrijving op waarom een lid tot erelid of tot lid van verdienste wordt benoemd.
- de omschrijving wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering aan de leden schriftelijk of mondeling ter kennisname gebracht.
- de omschrijving wordt onverkort in de notulen van de Algemene Ledenvergadering opgenomen.
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