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Erelidmaatschap van de Heemkundekring Myerle 

 

Introductie en aanleiding.   

Binnen onze vereniging zijn er leden die een opmerkelijke bijdrage leveren aan het reilen en zeilen van 
de vereniging en/of het realiseren van haar doelstellingen. Leden die tomeloze energie voor activiteiten 
koppelen aan verbeteringen binnen de vereniging, die gezien worden als boegbeeld en ambassadeur van 
onze vereniging. 

In de statuten van onze vereniging geeft artikel 7 de algemene ledenvergadering de mogelijkheid om een 
lid wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging te benoemen tot ‘erelid’. De voorgedragene 
besluit daarop of hij/zij de voordracht accepteert.   

Vastgesteld wordt het reglement met betrekking tot het voordragen en benoemen van een erelid. 
Tevens zijn daarin criteria benoemd op basis waarvan iemand tot erelid kan worden benoemd.  

Reglement 

Artikel 1: Doel.   

Het erelidmaatschap van de heemkundekring Myerle is een eerbetoon aan een lid van de vereniging en is 
voorbehouden aan diegenen die gedurende een langere periode buitengewone verdiensten hebben  
geleverd aan de vereniging of aan haar doelstellingen.    

Artikel 2: Procedure.  

a) Een kandidaat voor het erelidmaatschap kan worden aangedragen door het bestuur of door een 
ander lid van de heemkundekring Myerle; 
  

b) De voordracht moet onderbouwd worden met argumenten en voldoen aan de onder artikel 3  
genoemde criteria. 
 

c) Uiterlijk 31 december voorafgaande aan de Algemene Ledenvergadering dient het voorstel, met 
motivatie schriftelijk te worden ingediend bij de secretaris van het bestuur.  
 

d) Het bestuur beoordeelt de voorgedragen persoon op basis van de onder artikel 3  genoemde 
criteria;  
 

e) Bij een positieve uitkomst draagt het bestuur de kandidaat voor in de Algemene 
Ledenvergadering. De bijzondere prestaties die geleid hebben tot de voordracht worden door 
het bestuur in de Algemene Ledenvergadering medegedeeld; 
 

f) Indien het bestuur het voorstel afwijst wordt de betreffende indiener schriftelijk geïnformeerd 
met opgave van redenen voor de afwijzing. 
 

g) De Algemene Ledenvergadering beslist met een meerderheid van 2/3 van de stemmen of iemand 
de titel erelid wordt verleend. Hierbij geldt geen opkomstquotum voor de ledenvergadering. 
 

h) Stemming geschiedt schriftelijk. 
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Artikel 3: Criteria erelidmaatschap.   

a) De kandidaat is lid van Heemkundekring Myerle en is een groot aantal jaren (minimaal 10 jaar) 
op bijzondere wijze verdienstelijk geweest voor de vereniging en haar doelstellingen; 
 

b) De kandidaat moet initiatieven hebben ontplooid die hebben geleid tot vernieuwing/ wijziging 
van beleid;  
  

c) De inzet die voor de vereniging gedaan is, steekt uit boven wat van leden verwacht mag worden; 
   

d) De bijdrage moet belangeloos zijn geweest; 
   

e) De betrokkene moet altijd zeer loyaal en positief tegenover de vereniging en haar bestuursleden 
zijn geweest. 

Artikel 4: Overige bepalingen.   

a) Het erelid is vanaf  het kalenderjaar van  toekenning gratis lid van de vereniging tot opzegging, 
vervallen of intrekking (ere)lidmaatschap. 
   

b) Het erelidmaatschap kan enkel ingetrokken worden onder dezelfde statutaire bepalingen die 
gelden voor intrekking van het lidmaatschap van de vereniging. 
   

c) Van de ereleden wordt een register bijgehouden en ze worden op de website vermeld. 

 

Het Reglement Erelidmaatschap HKMyerle is besproken en aangenomen door de Algemene 
Ledenvergadering op 30 september 2021. 


