
Reglement: Erelidmaatschap 
 

Het reglement Erelidmaatschap is integraal onderdeel van het Huishoudelijk Reglement van 

de vereniging IPMA-NL.  

 

Artikel 1: Doel 
Het erelidmaatschap van de vereniging IPMA-NL is een eerbetoon aan een persoon en is 

voorbehouden aan diegenen, die gedurende langere periode een significante bijdrage geleverd 

hebben én zullen blijven leveren voor onze vereniging en/of de doelstellingen van de 

vereniging. 

 

Artikel 2: Procedure 
a. Ieder lid kan een kandidaat voordragen aan het Comité van Aanbeveling.  

b. Het Comité van Aanbeveling beoordeelt de voorgedragen persoon tegen de gestelde 

criteria of stelt zelf kandidaten voor. 

c. Bij positieve inschatting draagt het Comité van Aanbeveling de kandidaat voor bij het 

Bestuur van de vereniging. 

d. Het Bestuur besluit over toekenning van een erelidmaatschap. 

e. Per jaar zal maximaal één erelidmaatschap toegekend worden.  

 

Artikel 3: Comité van Aanbeveling (CvA) 
a. Het Comité van Aanbeveling bestaat uit drie leden van de vereniging. 

b. Zij zijn maximaal 4 jaar achtereen lid van het CvA. 

c. Zij dragen zelf opvolgers voor. 

d. Het Bestuur van de vereniging benoemt de leden van het CvA. 

 

Artikel 4: Criteria erelidmaatschap 
1. De kandidaat heeft over een langere periode een significante bijdrage geleverd aan de 

vereniging zelf of aan haar doelstellingen door inzet, bijdrage aan het vakgebied of 

anderszins. 

2. De kandidaat wordt breed gezien als een symbool en heeft een voorbeeldfunctie 

binnen de project management wereld. 

3. De kandidaat zal deze symbool- en voorbeeld functie blijven inzetten voor verdere 

ontwikkeling, groei en aanzien van de vereniging en/of haar doelstellingen. 

4. De kandidaat hoeft niet noodzakelijkerwijs lid te zijn van IPMA-NL ten tijde van de 

voordracht. 

 

Artikel 5: Overige bepalingen 
a. Het erelid is vanaf het kalenderjaar volgend op de toekenning gratis lid van de 

vereniging tot opzegging, vervallen of intrekking (ere-)lidmaatschap. 

b. Het erelidmaatschap wordt formeel door het Bestuur toegekend. 

c. Het erelidmaatschap kan enkel ingetrokken worden onder dezelfde statutaire 

bepalingen, die gelden voor intrekking van het lidmaatschap van de vereniging. 

 

 

 

 


