
 
 

REGLEMENT ERELEDEN 
van de AFMP 

Dit reglement is gebaseerd op de statuten. 
 
 

 

Artikel 1 VOORDRACHT 

1. Ingevolge artikel 6 van de statuten is het Algemeen Bestuur bevoegd personen bij de 
Bondsvergadering voor te dragen voor benoeming tot Erelid van de vereniging. 

2. Een persoon die lid is kan door één of meerdere sectoren voor benoeming tot Erelid worden 
voorgedragen aan het Algemeen Bestuur; dat beslist over de voordracht aan de 
Bondsvergadering. 

3. Elke voordracht tot Erelid wordt door de Toetsingscommissie, aan het Algemeen 
Bestuur, voorzien van een advies. 

 

Artikel 2 VOORWAARDEN 

1. Tot Erelid van de vereniging kan worden benoemd een persoon die lid is van de vereniging en 
zich op zeer bijzondere wijze voor de vereniging verdienstelijk heeft gemaakt. 

2. Een voordracht moet met redenen zijn omkleed. 

 

Artikel 3 BENOEMING 

1. In een Bondsvergadering wordt de benoeming tot Erelid behandeld en er wordt schriftelijk 
over gestemd, tenzij de Bondsvergadering vooraf daarover anders beslist. 

2. Een benoeming tot Erelid wordt bekrachtigd bij meerderheid van stemmen. 
3. In beginsel wordt de benoeming tot Erelid in de Bondsvergadering uitgevoerd door het 

voorlezen van het besluit en de overwegingen. 
4. Aan het benoemde Erelid wordt een oorkonde overhandigd, waarin de overwegingen zijn 

vermeld die aanleiding zijn voor de benoeming. 
5. Bij de oorkonde ontvangt het dan benoemde Erelid een gouden draagspeld. De draagspeld 

heeft een gestileerde vlag met daarin de tekst “AFMP/FNV”. 
6. De namen en de verdiensten van de Ereleden worden opgenomen in het register van 

Ereleden. Tevens wordt de benoeming tot Erelid verwerkt in de ledenadministratie. 
 

Artikel 4 SLOTBEPALING 
1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het Algemeen Bestuur. 
2. Wijzigingen op dit reglement kunnen door het Algemeen Bestuur worden ingevoerd na een 

besluit van een Bondsvergadering. 
3. Dit Reglement Ereleden is voor het eerst vastgesteld in de Buitengewone Algemene 

Vergadering van 8 april 2005 en laatstelijk gewijzigd vastgesteld in de Bondsvergadering van 
16 juni 2016. 

 
 
 
 


