
  
 

 

PROCEDURE voor het aanmelden en benoemen van ERELEDEN 

 

 

Het erelidmaatschap van de VWGA 

 

Bij de VWGA kunnen ereleden worden benoemd. 

 

Het erelidmaatschap houdt in: 

 gratis lidmaatschap voor het leven van de VWGA; 

 gratis toezending van de Gierzwaluw; 

 vermelding als erelid op de ledenlijst van de VWGA; 

 en voor 1998 of zolang de voorraad strekt: een gratis exemplaar van de jubileumuitgave 

van De Gierzwaluw van 1998. 

 

 

Criteria 

 

Als erelid komen personen in aanmerking: 

 die reeds lid zijn van de VWGA; 

 en die zich op bijzondere wijze intensief hebben ingezet voor onderzoek naar of 

bescherming van vogels in Groot Amsterdam, een bijzondere rol hebben gespeeld in de 

vereniging, belangrijke publicaties hebben verricht en/of politiek actief zijn geweest. 

 

Bestuursleden mogen niet aangesteld worden als erelid. Leeftijd is geen criterium. 

 

 

Aanmelding 

 

De aanmelding dient te geschieden: 

 door een lid van de VWGA; 

 aan de secretaris van de VWGA; 

 schriftelijk en vergezeld van een motivatie, dat wil zeggen een duidelijke beschrijving van 

de verdiensten op grond waarvan het lid in aanmerking komt voor het erelidmaatschap; 

 onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer van degene die het aspirant-erelid 

aanmeldt; 

 en onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer van het aspirant-erelid. 

 

De aanmelding wordt besproken in het bestuur. Daarna zal onderzocht worden of het lid 

daadwerkelijk in aanmerking komt met andere woorden of er voldoende draagvlak voor is.  

Is dit het geval dan wordt het aspirant-erelid benaderd om te polsen of deze medewerking wil 

verlenen.  

 



Bezwaar 

 

Leden zijn in staat om na het verzenden van de agenda voor de algemene ledenvergadering, 

waarop de benoeming vermeld staat, een bezwaar in te dienen. Dit bezwaar dient wel 

onderbouwd te worden en hard kunnen worden gemaakt.  

Het bezwaar wordt gecontroleerd en beoordeeld door het bestuur. Indien het bezwaar terecht is, 

dan wordt afgezien van benoeming. Mocht het bezwaar onterecht zijn, dan rest de indiener 

ervan de mogelijkheid tijdens de ledenvergadering een tegenstem uit te brengen. Verdere 

discussie is op dat moment niet meer mogelijk. 

 

 

Benoeming 

 

De benoeming van het erelid wordt op de agenda geplaatst van de algemene ledenvergadering 

of van een speciaal te beleggen bijzondere ledenvergadering. 

Over alle aspirant-leden wordt hoofdelijk gestemd. Het erelid wordt benoemd bij een 

meerderheid van 50% plus 1. 

 

 

 

 

 

Het bestuur van de Vogelwerkgroep Amsterdam, 24 maart 1998 


