Richtlijnen voor het toekennen van onderscheidingen in
regio Noord KNZB
Vastgesteld door het bestuur op 2 juli 2014

1. Ereleden
KNZB-Statuten art. A 7.3: Ereleden van een regio zijn natuurlijke personen, die op grond van
buitengewone verdiensten voor een KNZB regio op voordracht van het regiobestuur door de
Regioraad als zodanig zijn benoemd.
Uitvoering en Criteria:
Tenminste 8 jaar regiobestuurslid of regiocommissielid (inclusief het aantal jaren als bestuurs- of
commissielid in één van de drie voormalige kringen in de regio Noord) en reeds eerder onderscheiden
voor de verdiensten verricht voor regio Noord (of reeds eerder onderscheiden voor verdiensten in één
van de drie voormalige kringen in de regio Noord).
Indien daarvan geen sprake is dan dient uitgangspunt te zijn de minimale termijn van 4 jaren met
verdiensten, welke normaliter binnen de functie niet mogen/mochten worden verwacht en deze niet
als bijzonder doch als buitengewoon zijn aan te merken.
Indien een lid reeds erelid is van één van de drie kringen kan hij of zij geen erelid meer worden van de
regio.
Uitreiking:
De voorzitter reikt de bij de onderscheiding behorende speld en oorkonde uit op een regioraad.
2. Leden van verdienste
KNZB-Statuten art. A 7.6: Leden van verdienste van een regio zijn natuurlijke personen, die op grond
van bijzondere verdiensten voor de regio als zodanig door het regiobestuur zijn benoemd.
Uitvoering en criteria:
Bijzondere verdiensten wil zeggen: meer dan normaliter uit hoofde van de functie mag/mocht
worden verwacht.
2.1 regiobestuursleden
Tenminste 2 termijnen (8 jaar) als regiobestuurslid hebben gefungeerd. (inclusief aantal jaren als lid
van één van de drie voormalige kringbesturen).
Bij eerder terugtreden dan mede in aanmerking nemen:
- uitzonderlijk functioneren, algemeen of specifiek.
2.2. Leden van regiocommissies en werkgroepen
Tenminste 2 termijnen (8 jaar) lid van de commissie/werkgroep. (inclusief aantal jaren als lid van
voormalig kringcommissie of werkgroep).
Tevens is de aard en omvang van de werkzaamheden, de intensiteit een belangrijke factor. Het louter
lid zijn van een commissie zal over het algemeen als onvoldoende moeten worden beschouwd of er
moet sprake zijn van een exceptioneel lange tijd.

Indien een lid reeds lid van verdienste is van één van de drie kringen kan hij of zij geen lid van verdienste
worden van de regio.
Uitreiking
De uitreiking van de bij de onderscheiding behorende speld en de oorkonde vindt plaats door de
voorzitter van het regiobestuur op een regioraad.
3. Onderscheidingen in verband met jubilea verenigingen
25 jarig jubileum: een cheque ter waarde van € 50,00
50 jarig jubileum: een cheque ter waarde van € 75,00
75 jarig jubileum: een cheque ter waarde van € 100,00
100 jarig jubileum: een cheque ter waarde van € 125,00
Uitreiking
Uit te reiken op een verenigingsactiviteit door de voorzitter of een lid van het regiobestuur
4. Onderscheiding aan sporters of teams (bij uitzonderlijke prestaties)
Voor de meest aansprekende sportieve prestatie van het jaar door een sporter, team of trainer in regio
Noord van de KNZB
Voordracht
Regionale synchroonzwemcommissie, waterpolocommissie of zwemwedstrijdcommissie.
Prijs:
Wisselbeker, herinneringsbeker en oorkonde
Uitreiking
Door de voorzitter van de regio, of een bestuurslid van het regiobestuur bij voorkeur op de regioraad,
of op een nader te bepalen plaats en tijdstip.
5. Onderscheiding aan verenigingen en instanties wegens opmerkelijke prestaties
en/of initiatieven die de zwemsport ten goede komen.
Voor een bijzondere verdienste voor de zwemsport in regio Noord door een vereniging, persoon of
organisatie al dan aangesloten bij de KNZB.
Prijs:
Herinneringsmaquette met oorkonde
Voordracht
Regiobestuur
Uitreiking
Door de voorzitter van de regio, of een bestuurslid van het regiobestuur bij voorkeur op de regioraad,
of op een nader te bepalen plaats en tijdstip.
6. Vrijwilligersprijs
Voor de inzet als vrijwilliger binnen de regio. Ter waardering van een veelbelovende vrijwilliger,

welke een voorbeeld voor de andere vrijwilligers is of is geweest.
Prijs:
Herinneringsmaquette met oorkonde
Voordracht
Regiobestuur en in regio Noord gevestigde verenigingen.
Uitreiking
Door de voorzitter van de regio, of een bestuurslid van het regiobestuur bij voorkeur op de regioraad,
of op een nader te bepalen plaats en tijdstip.
7. Onderscheidingen voor officials (alle sportdisciplines)

7.1. Ere-official:
Uitvoering:
Bij het beëindigen van het functioneren van het officialschap in alle sectoren1
Uitreiking:
De voorzitter reikt de bij de onderscheiding behorende speld en oorkonde uit op een regioraad.
7.2. Official van verdienste:
Uitvoering:
Na 10 jaar functioneren als official in één van de sectoren.
Uitreiking
Uitreiking van speld en oorkonde vindt plaats door de voorzitter van de regionale officialcommissie
(wedstrijdzwemmen), de regionale waterpolocommissie, de regionale synchroonzwemcommissie of
de regionale waterbasketbalcommmissie op een nader te bepalen plaats en tijdstip
*NB de jaren dat de official heeft gefunctioneerd in de voormalige kringen tellen in het totaal aantal
jaren om een onderscheiding te ontvangen mee. Om in aanmerking te komen voor een
onderscheiding moet de betreffende official nog actief zijn geweest na 1 januari 2013.
7.3. Bijzondere onderscheidingen bij langdurig functioneren:
De regionale officialcommissie (wedstrijdzwemmen), regionale waterpolocommissie, regionale
synchroonzwemcommissie en de regionale waterbasketbalcommissie kunnen in bijzondere gevallen
extra onderscheidingen verstrekken bij langdurig functioneren (langer dan 25 jaar) van officials

9. KNZB Prestatiemedaille
De toekenning van deze onderscheiding geschiedt naar aanleiding van prestaties van sporters en
1

Indien een official in meerdere sportdisciplines actief is kan het ere-officialschap pas worden verleend ná het
beëindigen van het officialschap in alle sportdisciplines

staat los van een eventuele onderscheiding in de regio onder punt 4. De regio heeft geen invloed op
de toekenning.
Uitvoering:
Jaarlijks worden per sector de normen vastgesteld waaraan men moet voldoen om in
aanmerking te komen voor een medaille in:
Goud: wordt door de KNZB gratis verstrekt;
Zilver: moet aangevraagd en gekocht worden;
Brons: moet aangevraagd en gekocht worden.
De uitreiking van de gouden prestatiemedaille kan worden gedelegeerd door het bondbestuur aan de
voorzitter van de regio.

