PROTOCOL BENOEMEN EREVOORZITTER, ERELID EN LID VAN VERDIENSTE

CRITERIA BENOEMEN EREVOORZITTER:
- is minimaal 20 jaar lid van SV Delden
- is minimaal 3 termijnen actief geweest als voorzitter
- heeft veel betekend in bijzondere projecten
- is geen huidig bestuurslid

CRITERIA BENOEMEN ERELID:
- Is minimaal 15 jaar lid van SV Delden
- Is minimaal 2 termijnen actief geweest binnen het bestuur van SV Delden
- Heeft daarnaast nog minimaal 5 jaar op meerdere vlakken vrijwilligerswerk gedaan binnen SV
Delden
- En/ of heeft aantoonbaar veel betekend in bijzondere projecten
- Is geen huidig bestuurslid
Om een erelid dan wel erevoorzitter te benoemen, moet een aantal stappen worden doorlopen: een
voordracht moet ofwel door het bestuur zelf worden gedaan, ofwel door een van de leden schriftelijk
worden ingediend met 20 handtekeningen van leden. De voordracht moet voorzien zijn van duidelijke
en aantoonbare argumenten. Het bestuur beoordeelt vervolgens of de voorgestelde kandidaat aan de
gestelde voorwaarden voldoet. Als het bestuur akkoord geeft, moet dit in de notulen worden
vastgelegd. Tijdens de eerstvolgende ALV zal de kandidaat door het bestuur worden voorgedragen.
De leden dienen vervolgens hun goedkeuring uit te spreken. In de statuten staat dat minimaal 4/5 deel
van de aanwezige leden akkoord moet gaan. Deze procedure is ook in de statuten opgenomen.

CRITERIA BENOEMEN LID VAN VERDIENSTE:
- Is minimaal 15 jaar lid van SV Delden
- Is minimaal 5 jaar actief geweest als vrijwilliger op meerdere vlakken binnen SV Delden
- En/ of heeft aantoonbaar veel betekend in bijzondere projecten
- Is geen huidig bestuurslid
Om een lid van verdienste te benoemen, moeten dezelfde stappen worden doorlopen: een voordracht
moet ofwel door het bestuur zelf worden gedaan, ofwel door een van de leden schriftelijk worden
ingediend met 20 handtekeningen van leden. De voordracht moet voorzien zijn van duidelijke en
aantoonbare argumenten. Het bestuur beoordeelt vervolgens of de voorgestelde kandidaat aan de
gestelde voorwaarden voldoet. Als het bestuur akkoord geeft, moet dit in de notulen worden
vastgelegd. Tijdens de eerstvolgende ALV zal de kandidaat door het bestuur worden voorgedragen.
De leden dienen vervolgens hun goedkeuring uit te spreken. Deze procedure is in het huishoudelijk
regelement opgenomen.
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