Huishoudelijk reglement
Benoeming Ereleden NBV
ERELID: Honorair lid, Membrum honorarium:
Iemand die bij wijze van eerbetuiging het lidmaatschap van een vereniging heeft
verkregen.
Lid 1. Ereleden zullen worden gekozen door het bestuur. Tot erelid kunnen worden
voorgedragen: personen die zich hebben onderscheiden in hun bijdrage aan
de vooruitgang van de Nederlandse bodemkunde als discipline en/of de
Nederlandse bodemkunde nationaal en/of internationaal maatschappelijk voor
het voetlicht hebben gebracht en/of de NBV op een bijzonder verdienstelijke
manier hebben ondersteund.
Ieder jaar kunnen ereleden worden verkozen tijdens de vergadering van het
Algemeen Bestuur van de NBV. Per jaar kunnen maximaal 2 erelidmaatschap
worden uitgereikt. De procedure voor voordracht voor het erelidmaatschap
wordt omschreven in Lid 2. De procedure voor toekenning van het
erelidmaatschap wordt omschreven in Lid 3. De procedure voor het ontnemen
van het erelidmaatschap wordt omschreven onder Lid 4.
Lid 2. Voordracht voor het erelidmaatschap, zoals omschreven in Lid 1, geschiedt
schriftelijk, ondertekend door minimaal 5 leden van de NBV. De voordracht
wordt toegezonden aan de voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de NBV
ten minste 3 maanden voor de jaarlijkse vergadering van het Algemeen
Bestuur van de NBV. De nominatie moet worden ondersteund met een
schriftelijke motivatie van ten hoogste 2 pagina’s tekst op A4 formaat. De
schriftelijke motivatie dient de achtergrond van het individu en zijn of haar
dienst aan de NBV en/of de Nederlandse bodemkunde te beschrijven en het
effect dat deze persoon (inter-) nationaal heeft gehad op de NBV en/of
Nederlandse bodemkunde. De voorzitter van het Dagelijks Bestuur draagt
zorg dat de ontvangen voordrachten na sluiting van de indieningtermijn
terstond ter beschikking worden gesteld aan de leden van Algemeen Bestuur.
Zittende leden van het Algemeen Bestuur van de NBV kunnen niet als erelid
worden voorgedragen.
Lid 3. Tijdens de jaarlijkse vergadering van het Algemeen Bestuur van de NBV
worden de ingediende nominaties voor het erelidmaatschap beoordeeld door
de aanwezige leden van het Algemeen Bestuur. Middels verkiezingen onder
de aanwezige leden van het Algemeen Bestuur wordt besloten of en zo ja aan
welke voorgedragen leden het erelidmaatschap zal worden toegekend, met
inachtneming van de randvoorwaarden omschreven in Lid 1. Toekenning vindt
plaats bij een 2/3e meerderheid van stemmen. De resultaten van de
verkiezing worden bekend gemaakt tijdens de eerstvolgende themadag van
de NBV. Tijdens die gelegenheid wordt ook de oorkonde ter bevestiging van
het erelidmaatschap overhandigd aan het verkozen nieuwe erelid/de verkozen
nieuwe ereleden.
Lid 4. Het erelidmaatschap van de NBV kan worden ontnomen door het Algemeen
Bestuur van de NBV via een 2/3e meerderheid van stemmen tijdens een
officiële vergadering van het Algemeen Bestuur, indien het erelid de statuten
van de NBV heeft gebroken of de vereniging in diskrediet heeft gebracht.

Erelidmaatschap NBV
a. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie en andere
bijdragen aan de vereniging;
b. Ereleden zullen op de website van de NBV worden vermeld, inclusief
vermelding van het jaartal en de reden van het toekennen van het
lidmaatschap;
c. Ereleden wordt een oorkonde ten getuige van het toekennen van het
erelidmaatschap ter hand gesteld.

