
Reglementen voordracht en benoeming Ereleden en Leden van Verdienste 
 
Reglement Erelid 
 
Definitie 
Het erelidmaatschap is een lidmaatschapscategorie en kan worden verleend aan degene die zich op 
uitzonderlijke wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de NVBS. Het erelidmaatschap wordt 
toegekend door de Algemene Ledenvergadering op voordracht van het bestuur. Een Erelid is 
statutair vrijgesteld van de betaling van contributie. 
 
Uitvoeringsbepalingen 
 
Artikel 1 Naam, doel en criteria 
 
1. De naam van de onderscheiding is: Erelid van de NVBS. 
2. Met deze onderscheiding erkent de NVBS uitzonderlijke verdiensten van een lid van de NVBS 
3. Als minimale voorwaarden kunnen worden gezien: 
− Langdurige (minimaal 10 jaar) uitzonderlijke bijdragen aan de NVBS. 
− Voordracht door tenminste vijf Hoofdbestuursleden en/of bestuursleden van onderdelen van 
de NVBS. Deze voordracht dient vergezeld te zijn van een persoonlijke motivatie door de 
voordragers. 
− Schriftelijke gemotiveerde ondersteuning van de voordracht door minimaal een partij buiten 
de NVBS. 
 
Artikel 2 Voordracht, toekenning en intrekking 
 
1. Het Hoofdbestuur kan kandidaten voordragen die naar hun mening deze onderscheiding 
verdienen. Onderdelen en leden van de NVBS kunnen het Hoofdbestuur attenderen op een 
persoon waarvan zij vinden dat deze de onderscheiding Erelid verdient. Het Hoofdbestuur kan 
besluiten deze persoon voor te dragen. 
2. De voordracht van het Hoofdbestuur wordt voorgelegd aan de ALV en gaat vergezeld van een 
uitvoerige motivatie en het “verenigings-cv” van de kandidaat. De ALV kent de onderscheiding Erelid 
toe. 
3. De onderscheiding wordt uitgereikt bij voorkeur tijdens de ALV. De voorzitter reikt de 
onderscheiding uit, bij de onderscheiding krijgt het lid van verdienste een oorkonde, bloemen en 
een cadeau namens de vereniging (bon voor de NVBS winkel - € 50). 
4. De naam van het Erelid wordt toegevoegd aan het daarvoor bestemde bord in de algemene 
ruimte van NVBS Centraal 
5. De ALV kan op voordracht van het Hoofdbestuur besluiten de onderscheiding in te trekken als 
daar gegronde redenen voor zijn. 
 
Reglement Lid van Verdienste 
 
Definitie 
Het Lidmaatschap van Verdienste is een onderscheiding van de vereniging als waardering voor het 
werken aan de ontwikkeling van de NVBS. De onderscheiding Lid van Verdienste is bestemd voor 
leden die zich langdurig en op buitengewoon verdienstelijke wijze hebben ingezet en/of zich nog 
steeds inzetten voor de vereniging. 
De onderscheiding Lid van Verdienste is geen lidmaatschapscategorie en geeft geen bijzondere 
rechten of voordelen binnen de vereniging. 
 
Uitvoeringsbepalingen 



 
Artikel 1 Naam, doel en criteria 
 
1. De naam van de onderscheiding is: Lid van Verdienste van de NVBS. 
2. Met deze onderscheiding erkent de NVBS specifieke verdiensten van een lid van de NVBS 
3. Als minimale voorwaarden gelden: 
− Langdurige (minimaal 8 jaar) en eenduidig beschrijfbare inzet voor de NVBS 
− Voordracht of attendering door tenminste drie leden van de NVBS door middel van een 
afzonderlijke motivatie door deze minimaal drie leden. 
 
Artikel 2 Voordracht, toekenning en intrekking 
 
1. Het Hoofdbestuur kan kandidaten aan de ALV voordragen die naar hun mening deze 
onderscheiding verdienen. Onderdelen of leden van de NVBS kunnen het Hoofdbestuur ook 
attenderen op personen waarvan zij vinden dat ze de onderscheiding verdienen. Het 
Hoofdbestuur kan besluiten deze personen voor te dragen. 
2. De voordracht van het Hoofdbestuur aan de ALV gaat vergezeld van een motivatie en het 
“verenigings-cv” van de kandidaat. De ALV kent de onderscheiding Lid van Verdienste toe. 
3. De onderscheiding wordt uitgereikt bij voorkeur tijdens de ALV. De voorzitter reikt de 
onderscheiding uit. Bij de onderscheiding krijgt het Lid van Verdienste een oorkonde, bloemen en 
een bon voor de NVBS-winkel (€ 50). 
4. De ALV kan op voordracht van het Hoofdbestuur besluiten de onderscheiding in te trekken als 
daar gegronde redenen voor zijn. 
 
Vermelding in het jaarverslag van de NVBS 
 
De namen van de Ereleden en van de Leden van Verdienste worden jaarlijks in het Jaarverslag 
vermeld. 
 


