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Huishoudelijk reglement van de Vereniging Pelgrimswegen naar Rome  
 
 
 
 

Begripsbepalingen 
 
Artikel 1 
In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 

o de vereniging: de vereniging Pelgrimswegen naar Rome, gevestigd te Houten, ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30231987; 

o de statuten: de statuten van de vereniging, zoals vastgelegd in een akte gepasseerd op 14 november 
2007 bij notaris mr. E.M. Stigter te Houten; 

o het bestuur: het bestuur van de vereniging als bedoeld in artikel 8 van de Statuten; 
 
 
 

Leden 
 
Artikel 2 

1. Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur dan wel de algemene vergadering als lid zijn 
toegelaten, met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de statuten en in dit huishoudelijk 
reglement is bepaald. 

2. Leden van verdienste zijn natuurlijke personen die door hun prestaties aanspraak kunnen maken op 
de erkentelijkheid van de vereniging en aan wie het lidmaatschap van verdienste is verleend door de 
Algemene Ledenvergadering, op voorstel van het bestuur. De titel “Lid van Verdienste” is verbonden 
aan het lidmaatschap, totdat het lidmaatschap eindigt. De titel is een ceremoniële titel, waaraan geen 
bijzondere rechten zijn verbonden. 

3. Criteria: De vereniging kan een lid benoemen tot “Lid van Verdienste” als het lid daartoe wordt 
voorgedragen en als het lid aan één of meer van de volgende criteria voldoet: 

- is gedurende meer dan tien jaren actief en op onderscheidende wijze lid van de vereniging; 
- is gedurende meer dan vijf jaren op zeer bijzondere wijze en belangeloos verdienstelijk geweest voor 

de vereniging. 
4.  Procedure: 

1. De voordracht om iemand te benoemen tot “Lid van Verdienste” moet schriftelijk bij het bestuur 
worden ingediend en kan door elk lid van de vereniging worden gedaan. De voordracht moet voorzien 
zijn van duidelijke en objectieve argumenten en moet ondertekend zijn door tenminste vijf leden. 
2. Het bestuur beoordeelt of de voorgedragen kandidaat aan de criteria voldoet. Tevens wordt 
nagegaan of er anderszins bezwaren bestaan tegen het voorstel. 
3. Uitsluitend het bestuur beslist of een kandidaat wordt voorgesteld als Lid van verdienste. Indien het 
bestuur het voorstel afwijst worden de betreffende indieners schriftelijk geïnformeerd met opgave 
van redenen voor de afwijzing. 
4. Indien het bestuur akkoord gaat met de voordracht wordt dit met redenen omkleed besluit 
vastgelegd in de notulen van de bestuursvergadering. Op de eerstvolgende algemene 
ledenvergadering legt het bestuur haar voorstel tot benoeming aan de leden voor. 
5. De benoeming tot “Lid van Verdienste” wordt toegekend indien de algemene ledenvergadering met 
meer dan de helft van de aanwezige stemmen het voorstel heeft bekrachtigd. 
6. De onderscheiding wordt door het bestuur aan het Lid van Verdienste uitgereikt. 
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Naam en Logo 
 
Artikel 3 

1. Alle officiële documenten van de vereniging dragen de naam en het logo, zoals hieronder afgebeeld: 
 

 
2. Gebruikmaking van de naam van de vereniging, het logo of elementen daarvan door derden, is slechts 

toegestaan na voorafgaande toestemming van het bestuur van de Vereniging. 
 
Wijzigingen van dit huishoudelijk reglement. 
Artikel 4 
1. Dit huishoudelijk reglement kan slechts door de algemene vergadering worden gewijzigd 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 van de statuten. 
2. Een besluit tot wijziging van dit huishoudelijk reglement treedt in werking op de dag volgende op die 
waarop de algemene vergadering dat besluit neemt, tenzij de algemene vergadering een later tijdstip vaststelt. 
 
 
 
Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering in de vergadering gehouden te Houten op 1 november 2014 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 




