KNSB
Gewest Gelderland.
Waarderingen
1. Doel van het waarderingssysteem
1-1. Het goed functioneren van het Gewest is mede afhankelijk van het werk van vele
vrijwilligers. Het waarderingssysteem is vooral bedoeld als stimulans voor deze vrijwilligers.
1-2. Sporters die naar de mening van het Bestuur een uitzonderlijke prestatie leveren, moeten
naast de gebruikelijke beloning door de organisator van de wedstrijden, door het Gewest op
aparte manier kunnen worden beloond.
2. Uitgangspunten
2-1. Natuurlijke personen worden uitsluitend onderscheiden indien hun verdiensten mede een
betekenis hebben voor het Gewest.
2-2. Voor een prestatie die door enige instantie binnen de organisatie van de KNSB wordt
gewaardeerd, zal het Gewest geen actie ondernemen. Een dubbele waardering is niet
mogelijk.
2-3.Van natuurlijke personen van het Gewest wordt verwacht dat zij hun onderscheiding in
persoon in ontvangst nemen tijdens een Algemene Ledenvergadering.
Indien zij te kennen geven niet aanwezig te zullen zijn kan het Bestuur besluiten de
onderscheiding niet toe te kennen.
2-4. Natuurlijke personen die zijn benoemd tot Lid van Verdienste, kunnen bij herhaling van
bijzondere prestaties promoveren tot Erelid.
2-5. Het Erelidmaatschap kan per natuurlijke persoon slechts eenmaal worden toegekend.
3. Te waarderen categorieën
3-1. Leden.
3-2. Natuurlijke personen.
3-3. Sporters.
4. Procedure voor toekenning van een waardering
4-1. Leden: Leden van het Gewest worden automatisch onderscheiden afhankelijk van de
duur dat zij lid van het Gewest zijn. De waardering wordt tijdens de receptie van de
vereniging door een lid van het Bestuur, bij voorkeur de voorzitter, uitgereikt. Wordt geen
receptie georganiseerd, dan wordt in overleg tussen de vereniging en het Bestuur een
alternatief vastgesteld.
4-2. Natuurlijke personen: Natuurlijke personen worden op schriftelijke voordracht van een
lid van het Gewest gewaardeerd. De uitreiking vindt plaats tijdens een Algemene
Ledenvergadering. Na overleg kan bij wijze van uitzondering hiervan worden afgeweken.
Onverminderd het gestelde hiervoor heeft ook het Dagelijks Bestuur het recht van initiatief tot
voordracht van een onderscheiding.
4-3. Sporters: Sporters die naar mening van het Dagelijks Bestuur een uitzonderlijke prestatie
hebben geleverd, kunnen door het Bestuur worden onderscheiden. Deze onderscheiding wordt
na overleg met de sporter uitgereikt tijdens een Algemene Ledenvergadering. Heeft de sporter
te kennen gegeven niet aanwezig te kunnen of willen zijn, dan kan het Bestuur alsnog
beslissen de onderscheiding niet toe te kennen, dan wel naar een alternatief te zoeken.
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5. Onderscheidingen.
5-1. Leden.
5-1-1 Leden: Bij een veelvoud van een 25 jarig bestaan wordt het lid automatisch op initiatief
van het Bestuur van het gewest onderscheiden. De onderscheiding bestaat uit een tableau, bij
25 jaar 15x 20 cm, bij 50 jaar 17,5x 22,5 cm, bij 75 jaar 20x 25 cm en bij 100 jaar 22,5x 30
cm. Het tableau is voorzien van een inscriptie:
“Ter gelegenheid van het …. jarig bestaan van - naam vereniging-.
Aangeboden door Gewest Gelderland.
“datum”.
NB. Bij toetreding ontvangt de vereniging de gewestelijke vlag. Bij het 100-jarig en 125-jarig
bestaan ontvangt de vereniging van de KNSB een felicitatie met bloemen, bij 150 jaar een
maquette met inscriptie.
5-1-2 Verenigingsbeker:Jaarlijks kan in het Gewest Gelderland de “Verenigingsbeker”
worden toegekend aan een vereniging behorend tot het Gewest die naar mening van het
bestuur in de periode 1 september t/m 31 augustus, het meest verdienstelijk is geweest voor de
schaats- en/of skatesport in het Gewest.
5-2. Natuurlijke personen.
Soort

Beoordelingscriteria

Lid van
Verdienste

Natuurlijke personen die zich
binnen het Gewest verdienstelijk hebben gemaakt.

Erelid.

Natuurlijke personen die zich
voor het Gewest zeer
uitzonderlijk verdienstelijk
hebben gemaakt

Bevoegdheid

Toelichting

Bestuur

Algemene
Voor personen die langdurig
Ledenvergadering. Lid van het Gewestelijk
op voordracht van
Bestuur zijn geweest.
het Bestuur

In alle gevallen gaat de uitreiking van een persoonlijke onderscheiding gepaard met de
overhandiging van een bloemstuk ter waarde van maximaal € 25.
5-3. Sporters
5-3-1. Sporters die lid zijn van een vereniging behorend tot het Gewest en die Europees-, Wereld- of
Olympisch Kampioen zijn geworden, kunnen op voordracht van het bestuur worden benoemd tot
Erelid.
5-3-2. Sporters die lid zijn van een vereniging behorend tot het Gewest en die Nederlands Kampioen
zijn geworden kunnen door het Bestuur worden benoemd tot Lid van Verdienste.
6. Bijkomende waarderingen
6-1. Het Erelid en het Lid van Verdienste krijgen naast hun benoeming de reversspeld uitgereikt.
Daarnaast wordt hen een oorkonde aangeboden.
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6-2. Voor bijzondere prestaties die naar mening van het Bestuur een bijzondere waardering
verdienen, kan een draagspeld worden toegekend. Deze onderscheiding kan ook worden uitgereikt
aan personen niet behorend tot het gewest die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor het Gewest.
6-3. De “Verenigingsbeker” is een wisselprijs. Als herinnering ontvangt de onderscheiden
vereniging aan het einde van het jaar een herinneringsplaquette met daarin gegraveerd het jaar
waarin de beker werd uitgereikt. Bovendien wordt de naam van de vereniging in de beker
gegraveerd.
7. Diversen
7-1. Het bewaken van toekenning van een waardering voor de leden van het Gewest berust bij de
secretaris. Bij de laatste bestuursvergadering van het kalenderjaar overlegt hij de vergadering een
lijst van leden die het komende kalenderjaar in aanmerking komen voor enige onderscheiding.
7-2. De secretaris houdt de lijst van onderscheiden natuurlijke personen bij.
7-3. Nieuw benoemde Leden van Verdienste worden vermeld in het jaarverslag.
7-4.Voordrachten voor enige onderscheiding door leden van het Gewest dienen het bestuur uiterlijk
1 september te hebben bereikt en te zijn voorzien van:
7-4-1. Naam en adres en bereikbaarheid van de persoon die de voordracht indient;
7-4-2. Naam van vereniging/persoon die wordt voorgedragen;
7-4-3. Een uitgebreide onderbouwing van de voordracht die als motivatie kan dienen voor de te
verlenen onderscheiding.
7-5. De secretaris draagt zorg dat de Verenigingsbeker aan het einde van het verenigingsjaar wordt
gegraveerd, de plaquette kan worden uitgereikt en de beker in de najaarsvergadering aanwezig is.
7-6. Heeft het bestuur geen voordracht voor toekenning van de Verenigingsbeker ontvangen, dan
kan het besluiten dat jaar de beker niet uit te reiken.
Vastgesteld Vergadering Algemeen Bestuur 5 november 2009, gewijzigd Vergadering Algemeen
Bestuur 4 juni 2014.
Aangepast artikel 5.1.1., 6.2, 7.2 en 7.3 Dagelijks Bestuur 11 december 2019
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