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Reglement Onderscheidingen District Duinstreek 

 

Artikel 1 Soorten onderscheidingen 

1.1. Het district Duinstreek van de KNBB kent een viertal onderscheidingen, hierna ge-

noemd in aflopende volgorde van belang: 

 Toekenning van het predicaat “Erevoorzitter”; 

 Toekenning van het predicaat “Erelid”; 

 Toekenning van het predicaat “Lid van verdienste”; 

 Toekenning van een Waarderingsspeld. 

1.2. Het predicaat “Erevoorzitter”, “Erelid” of “Lid van verdienste” wordt, op voordracht van 

het districtsbestuur, toegekend door de Algemene Ledenvergadering van district 

Duinstreek 

1.3. De Waarderingsspeld wordt toegekend door het bestuur van het district Duinstreek op 

voordracht van het bestuur van het district of op voordracht van het bestuur van een 

vereniging, lid van het district Duinstreek. 

1.4. Alleen natuurlijke personen, lid van de KNBB en lid van het district Duinstreek, komen 

in aanmerking voor een onderscheiding als bedoeld in dit reglement. 

1.5. Het bestuur van het district Duinstreek houdt een register bij van de toegekende on-

derscheidingen in haar district. 

 

Artikel 2 Toekenningscriteria 

2.1. Het predicaat “Erevoorzitter” kan worden toegekend aan een lid van het district die 

zich, als voorzitter van het district, ten minste 15 jaar, al dan niet aaneengesloten, 

voor de biljartsport in zijn algemeenheid of binnen het district in het bijzonder, zeer 

verdienstelijk heeft gemaakt. 

2.2. Het predicaat “Erelid” kan worden toegekend aan een lid van het district die zich ten 

minste 25 jaar voor de biljartsport in zijn algemeenheid of binnen het district in het bij-

zonder, zeer verdienstelijk heeft gemaakt. 

2.3. Het predicaat “Lid van verdienste” kan worden toegekend aan een lid van het district 

die zich ten minste 20 jaar voor de biljartsport in zijn algemeenheid of binnen het dis-

trict in het bijzonder, verdienstelijk heeft gemaakt. 

2.4. De Waarderingsspeld kan worden toegekend aan een lid van het district die zich ten 

minste 15 jaar voor de biljartsport in het district, zeer verdienstelijk heeft gemaakt. 

2.5. Een persoon die een onderscheiding is toegekend, kan daarna geen onderscheiding 

worden toegekend van minder belang, wel van meer belang. 
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Artikel 3 Voordracht tot toekenning van een Waarderingsspeld 

3.1. Naast het districtsbestuur kunnen ook besturen van bij het district aangesloten ver-

enigingen een voordracht doen tot het toekennen van een Waarderingsspeld. 

3.2. Een voordracht vanuit het bestuur van een vereniging tot toekenning van een Waar-

deringsspeld dient schriftelijk plaats te vinden, voorzien van een toelichting waaruit de 

verdiensten van het desbetreffende lid dient te blijken. 

3.3. Een toegekende Waarderingsspeld wordt, in overleg met de vereniging, door een lid 

van het bestuur van het district uitgereikt. 

3.4. Tegen het afwijzen door het districtsbestuur tot toekenning van een Waarderings-

speld, staat geen beroep open op het districtsbestuur. 

 

Artikel 4 Privileges 

Erevoorzitters, Ereleden en Leden van verdienste zijn vrijgesteld van het betalen van de jaar-

lijkse bijdrage (contributie en bijdrage voor de website) aan het district. Indien de samenstel-

ling van de jaarlijkse bijdrage mocht veranderen, dan zal daarbij worden aangegeven welk 

bedrag tot de bedoelde vrijstelling wordt gerekend. 

 

Artikel 5 Uiterlijke verschijningsvorm 

5.1. Het predicaat “Erevoorzitter”, “Erelid” en “Lid van verdienste” gaat gepaard met een 

passende oorkonde, naar een model als door het bestuur wordt vastgesteld. 

5.2. De vorm en de uitvoering van de Waarderingsspeld wordt door het bestuur vastge-

steld. 

 

Artikel 6 Intrekking onderscheiding 

6.1. Het orgaan van het district dat de onderscheiding heeft toegekend, kan de onder-

scheiding ook weer intrekken als de houder van de onderscheiding zich in ernstige 

mate heeft misdragen binnen de biljartsport en daarvoor een strafmaatregel heeft ge-

kregen, of zich in de maatschappij aan een misdrijf heeft schuldig gemaakt en daar-

voor in rechte is veroordeeld. 

6.2. Bij intrekking van een onderscheiding vervallen de eventuele privileges als genoemd 

in artikel 4. 

 

Artikel 7 Inwerkingtreding 

Dit reglement is op 19 april 2012 vastgesteld door het districtsbestuur en kan worden aange-

haald als “Reglement Onderscheidingen District Duinstreek”. 

 


