Reglementering bij en richtlijnen voor benoeming van leden van
de Nederlandse Zoötechnische Vereniging tot erelid dan wel lid
van verdienste
1. Onderscheidingen
De Nederlandse Zoötechnische Vereniging kent de volgende onderscheidingen:
1) erelid van NZV
a) Het erelidmaatschap wordt verleend door de Algemene Ledenvergadering van NZV
uitsluitend op voordracht van het bestuur.
2) lid van verdienste van NZV
a) Dit wordt op voordracht van het bestuur van NZV voorgesteld en toegekend door de
Algemene Ledenvergadering

2. Criteria
Ereleden
Leden van verdienste en ereleden worden door de Algemene Vergadering benoemd op
voorstel van het Bestuur.
Tot ereleden van NZV kunnen benoemd worden leden die:
• minimaal 15 jaar lid van de Nederlandse Zootechnische Vereniging zijn (geweest) en
gedurende deze periode een actieve rol binnen de vereniging hebben vervuld,
bijvoorbeeld in het bestuur of commissies
of
• op een andere wijze dan hiervoor bedoeld zeer bijzondere verdiensten voor de vereniging
of op het gebied van dier-mens-omgeving hebben geleverd
Leden van verdienste
Tot leden van verdienste van de Nederlandse Zootechnische Vereniging kunnen benoemd
worden leden die:
• minimaal 10 jaar lid van de Nederlandse Zootechnische Vereniging zijn en gedurende
deze periode een actieve rol binnen de vereniging te hebben vervuld, bijvoorbeeld in het
bestuur of commissies
of
• op een andere wijze dan hiervoor bedoeld bijzondere verdiensten voor de vereniging
hebben gehad.

3. Procedure
a) Een voordracht voor een onderscheiding moet schriftelijk worden ingediend bij het
bestuur en kan door elk lid van de vereniging worden gedaan. De voordracht moet zijn
voorzien van duidelijke en objectieve argumenten;
b) Het bestuur beoordeelt of de voorgestelde kandidaat aan de gestelde voorwaarden
voldoet; tevens wordt nagegaan of ook anderszins geen bezwaren bestaan tegen het
voorstel;
c) Indien het bestuur akkoord gaat met het voorstel, wordt dit in de notulen van de
bestuursvergadering vastgelegd;
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d) Op de eerstvolgende algemene ledenvergadering wordt het bestuursvoorstel aan de
leden voorgelegd;
e) Als de algemene ledenvergadering het voorstel bekrachtigt wordt de onderscheiding
door
het bestuur uitgereikt tijdens deze ledenvergadering, bij voorkeur aan maximaal twee
personen;
f) Indien het bestuur het voorstel afwijst, wordt de betreffende schriftelijk geïnformeerd
met opgaaf van redenen voor de afwijzing.

4. Algemene voorwaarden
a) Alleen leden van de Nederlandse Zoötechnische Vereniging kunnen worden
voorgedragen als lid van verdienste;
b) Zittende bestuursleden kunnen niet als erelid of lid van verdienste worden
voorgedragen;
c) Bij het voorstel tot lid van verdienste of erelid zal een omschrijving worden gegeven
van de redenen hiervoor;
d) Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie en andere bijdragen aan de
vereniging, (aldus artikel 6 van de statuten van NZV);
e) Leden van verdienste zijn vrijgesteld van het betalen van contributie aan de
vereniging;
f) De leden van verdienste en ereleden zullen een vermelding krijgen op de internetsite
van de vereniging, inclusief vermelding van het jaartal en de reden van het toekennen
van het lidmaatschap.

5. Rechten
Rechten van ereleden
a. vrijstelling van het betalen van contributie van de vereniging;
b. vrije en gratis toegang tot alle door de Nederlandse Zoötechnische Vereniging
georganiseerde bijeenkomsten en activiteiten.
Rechten van leden van verdienste
a. vrijstelling van het betalen van contributie van de vereniging.

6. Voorbehoud
Het bestuur van de vereniging kan om gegronde redenen afwijken van de hiervoor gestelde
criteria.

Bovenstaande reglementering en richtlijnen zijn vastgesteld door het bestuur van NZV
op 8 oktober 2012.

2

