
Aan: Algemene Regio Vergadering d66 Noord-Holland 

Van: algemeen secretaris 

betreft: concept reglement op het erelidmaatschap van d66 Noord-Holland 

 

Inleiding 

 

Het regiobestuur wenst een erelidmaatschap in te stellen voor de regio Noord-Holland. Een 

eigentijdse en duidelijke invulling van het begrip ‘bijzondere verdiensten’, dat ten grondslag 

zal moeten liggen aan het toekennen van een erelidmaatschap, is daarvoor noodzakelijk, 

evenals een duidelijke procedure voor besluitvorming en toekenning. 

 

Hiertoe is onderstaand concept reglement opgesteld. 

 

 

CONCEPT 

 

REGLEMENT OP HET ERELIDMAATSCHAP VAN d66 NOORD-HOLLAND 

 

1 Criteria voor toekenning 

 

In zijn algemeenheid gaat het bij de toekenning van het erelidmaatschap om trouw aan en 

langdurige en meer dan gemiddelde inzet voor de partij in onze regio. Concreet is van 

belang dat een beoogd erelid: 

 

a jarenlang betalend lid is van D66; 

b een enthousiast lid van D66 is dat zich, in voor- en tegenspoed, jarenlang meer 

dan gemiddeld heeft ingezet voor de partij, bijvoorbeeld in campagnes, 

werkgroepen, en/of in één of meerdere functies voor D66; 

c bijgedragen heeft aan een herkenbaar profiel van D66; 

e zich in het bijzonder heeft geprofileerd; 

f als voorbeeld kan dienen. 
 

Centraal staat de inzet voor de partij, en de activiteiten die in partijverband worden ontplooid. 

Dit betekent dat niet op alle bovengenoemde punten even zwaar hoeft te worden gescoord. 

 

2 Voorwaarden 

 

Toekenning van een erelidmaatschap vereist dat men lid is van de partij. 

 

Een aanvrage voor een erelidmaatschap kan alleen worden ingediend door leden of 

besturen van d66 (ook van buiten de provincie). 

 

3 Procedure 

  

Aanvragen worden beoordeeld door een adviescommissie die wordt ingesteld door het 

Regiobestuur, dat mede op basis van dit advies beslist over een nominatie voor het 

erelidmaatschap. Het regiobestuur legt de nominatie voor aan de Algemene Regio 

Vergadering, die beslist over de toekenning. 

 



Het erelidmaatschap zal worden verleend tijdens een Algemene Regio Vergadering, en 

bekend worden gemaakt via de regionale nieuwsbrief. 

 

Het erelid zal bij gelegenheid van deze Algemene Regio Vergadering een oorkonde 

ontvangen, waarin de motivering voor de toekenning van het erelidmaatschap is vermeld. 

 

4 Overige bepalingen 

 

Het erelidmaatschap van D66 in de regio Noord-Holland wordt toegekend voor het leven, en 

wordt in principe niet beëindigd bij verhuizing uit de provincie en/of bij beëindiging van het 

lidmaatschap van D66. 

 

Het erelidmaatschap draagt de titel: ‘erelid d66 Noord-Holland’. 

 

Het Regiobestuur houdt een registratie bij van de verleende erelidmaatschappen. 

 

Het erelid is verzekerd van een gereserveerde zitplaats bij regiocongressen en bij de 

Algemene Regio Vergadering. 

 


