9 april 2010
Benoeming ereleden , leden van verdienste, en buitengewone leden.
Voor een benoeming tot erelid van de NBC kunnen alleen leden en voormalige leden van de NBC
in aanmerking komen.
Voor een benoeming tot lid van verdienste van de NBC kunnen zowel nog in functie zijnde
bestuursleden als voormalige bestuursleden van de NBC in aanmerking komen.
Tot bestuursleden worden alle personen gerekend die binnen de NBC een of meerdere functies in
het bestuur of commissie hebben vervuld.
Voor het verkrijgen van de status van erelid of lid van verdienste bestaat in beide gevallen een
kwalitatieve en een kwantitatieve eis.
•

De kwalitatieve eis voor de status van erelid luidt: Kandidaten dienen zich op bijzondere
wijze verdienstelijk te hebben gemaakt voor de NBC.

•

De kwantitatieve eis voor de status van erelid is vastgesteld op het aantoonbaar voltooid
hebben van minimaal 15 jaar lid van de NBC.

•

De kwalitatieve eis voor de status van lid van verdienste luidt: Kandidaten dienen zich door
buitengewone ijver en belangstelling te hebben onderscheiden.

•

De kwantitatieve eis voor de status van lid van verdienste is vastgesteld op het aantoonbaar
voltooid hebben van minimaal 8 jaar lid van de NBC.

Tot het indienen van een voordracht tot erelid of lid van verdienste zijn de leden van de NBC
individueel bevoegd.
De voordracht tot erelid c.q. lid van verdienste dient schriftelijk te worden aangeboden aan het
bestuur. Indien het bestuur blijkens een te houden stemming in meerderheid positief oordeelt over
een voordracht tot erelid of lid van verdienste dient hiervan door de voorzitter,of een der
bestuursleden, op de eerstvolgende ALV, mondeling melding te worden gemaakt, waarna de ALV in
laatste instantie, eveneens door stemming een definitieve uitspraak doet. Wanneer een lid van
verdienste in een later stadium tot erelid wordt benoemd vervalt daarmee automatisch het vroegere
lidmaatschap van verdienste.
Aan ereleden wordt een gouden draagspeld en een plaquette uitgereikt, en aan leden van verdienste
wordt een plaquette uitgereikt.
Deze leden zijn voor het leven lid en behoeven geen contributie te betalen. Tevens hebben de
ereleden,leden van verdienste en buitengewone leden stemrecht.

Benoeming buitengewoon lid.
De functie van de Nederlandse consul in Benidorm/La Nucia is inherent aan het buitengewoon
lidmaatschap.
•

Deze kwalitatieve eis voor de status van buitengewoon lid,of andere belangrijke personen
die door de club aangebracht worden, zijn verkregen vanwege de speciale relaties en
connecties die in het bijzonder voor de NBC van groot belang zijn. Deze status kent geen
afdracht van contributie en hij/zij mag bij alle ledenvergaderingen aanwezig zijn.

•

De kwantitatieve eis voor de status van buitengewoon lid is de loopduur van de functie van
de consul voor Benidorm/La Nucia.

Zodra er een nieuwe consul benoemd wordt, wordt deze automatisch als buitengewoon lid
verwelkomd. De mogelijkheid om achteraf van een eventuele benoeming van lid van verdienste van
het buitengewoon lid, moet tot de mogelijkheden kunnen behoren.

