Historische Kring d’Oude School
Vormen van waardering
Organisatie van het toekennen van vormen van waardering:
1. Het bestuur van de vereniging stelt de Algemene Ledenvergadering (verder ALV)
voor om bepaalde leden vanwege hun verdiensten voor de vereniging een waardering
toe te kennen. Eenmaal per jaar onderzoekt het bestuur wie daarvoor mogelijk in
aanmerking komt. B.v. in geval van beëindigen van de activiteiten van een voor de
vereniging belangrijke functie.
2. Postuum worden geen waarderingen toegekend. Wel zal vermeld worden tijdens de
ALV, welke verdiensten het overleden lid had voor de vereniging.
3. De vormen van waardering zijn niet overdraagbaar.
4. Bestuursleden kunnen niet op grond van hun functie een waardering ontvangen.
5. Een genomineerde dient gedurende lange tijd een bijdrage aan de vereniging geleverd
te hebben.

Vormen van waardering zijn:
A. “Ere-lidmaatschap”
1. Tot erelid kan worden benoemd degene, die zich jarenlang (minstens 10 jaar) op
een (belangrijke) functie in de vereniging verdienstelijk heeft gemaakt. Dit is ter
beoordeling aan het bestuur;
2. De waardering bestaat uit:
a. Ontvangst van een “oorkonde als Erelid” tijdens de vergadering;
b. Een bloemetje;
c. Levenslang gratis lidmaatschap.
d. Een vernoeming op de website van de vereniging.

B. “Lidmaatschap van verdienste”
1. Het predicaat: “lid van verdienste” kan een lid worden toegekend, dat gedurende
vele jaren (minstens 5) op een bepaald terrein in de vereniging verdienstelijk heeft
gemaakt. Dit is ter beoordeling aan het bestuur.
2. De waardering bestaat uit:
a. Ontvangst van “Certificaat van Waardering als Lid van Verdienste;”
b. Een cadeaubon en een bloemetje
c. Een vernoeming op de website van de vereniging.

C. Eénmalige waardering:
1

Een eenmalige waardering voor een persoon, niet zijnde lid van de vereniging, met
een eenmalige activiteit voor de vereniging. Dit is ter beoordeling aan het bestuur.
a. De waardering bestaat uit: en cadeaubon
Een eenmalige waardering voor een persoon, wel zijnde lid van de vereniging, met een
bijzonder eenmalige activiteit voor de vereniging: apart te bepalen door het bestuur.
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