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Criteria onderscheidingen Watersportverbond     
Vastgesteld door bestuur op 19-05-2021 
 

Decoratie Doel Criteria Voordracht Toekenning  Uitreikmoment Bijzonderheden Voorbeeld 
Natuurlijke 
personen- lid 

       

Art. 2. Erevoorzitter 
 
(leden) 

Personen met een zeer 
bijzondere positie en 
verdienste jegens het 
Watersportverbond  

Fungeert door uitingen en/of 
gedrag als ambassadeur voor 
het Watersportverbond 

Bestuur ALV Tijdens ALV 2/3 van de 
stemmen 

beschermheer  
/beschermvrouwe 

Art. 3. Erelid 
 
(leden) 

Personen met zeer 
bijzondere verdiensten 
op bestuurlijk en/of 
organisatorisch gebied 
jegens het  
Watersportverbond  of 
een unieke prestatie in 
de watersport 

Ter beoordeling van het bestuur Bestuur ALV Tijdens ALV Volstrekte 
meerderheid van 
stemmen 

Zeer opvallend 
verdienstelijke 
(oud) 
bestuursleden, 
olympische 
gouden 
medaillewinnaar 

Art. 4. 
Verbondspeld- 
goud 
 
(leden) 

Personen die zich 
buitengewoon 
verdienstelijk hebben 
gemaakt voor het 
Watersportverbond 
en/of een 
buitengewone prestatie 
in de Watersport 
hebben geleverd 

internationaal bestuurlijk niveau 
nationaal niveau  
Wijze waarop invulling is 
gegeven aan de functie(s) 
wordt meegewogen 

Platform Bestuur Voorkeur tijdens 
ALV, maar tijdens 
ander passend 
evenement / 
moment kan ook 

 Gradatie hoger 
dan zilver 
Ook sporters 

Art. 5.  
Verbondspeld-
zilver 
 
(leden) 

Personen die zich 
opvallend verdienstelijk 
hebben gemaakt voor 
het Watersportverbond 
en/of  een opvallende 
prestatie hebben 
geleverd in de 
watersport 

nationaal niveau. 
 regionaal niveau 
Wijze waarop invulling is 
gegeven aan de functie(s) 
wordt meegewogen 

Platform  Bestuur Voorkeur tijdens 
ALV, maar tijdens 
ander passend 
evenement / 
moment kan ook 

 Ook sporters 
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Decoratie Doel Criteria Voordracht Toekenning 
door 

Uitreikmoment Bijzonderheden Voorbeeld 

Rechtspersonen        
Art. 6. Ere-
voorzittende 
vereniging 
 
(rechtspersonen 
lid) 

Rechtspersoon met een 
zeer uitzonderlijke 
positie en verdienste 
jegens het 
Watersportverbond  

Fungeert door uitingen en/of 
gedrag als ambassadeur voor 
het Watersportverbond 

Bestuur ALV Tijdens ALV 2/3 van de 
stemmen 
Maximaal 2 ere-
voorzittende 
verenigingen 
Zolang rechts-
persoon lid blijft 
 

Oprichtende 
vereniging 

Art. 7. Ir. Jan 
Loeffpenning 
 
(rechtspersonen 
lid) 

Rechtspersonen die zich 
uitzonderlijk 
verdienstelijk hebben 
gemaakt voor 
Watersportverbond 

 lange aantoonbare inspanning 
Het verrichten van een 
bijzondere prestatie op 
nationaal of internationaal 
niveau 

Platform Bestuur Voorkeur tijdens 
ALV, maar tijdens 
ander passend 
evenement / 
moment kan ook 

 Aangesloten 
vereniging 
 

Art. 8. Verbonds 
Plaquette 
 
(rechtspersonen 
buitengewoon lid 
en niet 
aangesloten) 

Rechtspersonen die zich 
verdienstelijk hebben 
gemaakt voor de 
watersport in het 
algemeen of voor het 
Watersportverbond in 
het bijzonder 

aantoonbare inspanning 
Het verrichten van een 
bijzondere prestatie op 
regionaal of nationaal niveau 

Platform Bestuur Voorkeur tijdens 
ALV, maar tijdens 
ander passend 
evenement / 
moment kan ook 

 Organisaties, bijv. 
in de watersport  
 

 
  

Decoratie Doel Criteria Voordracht Toekenning 
door 

Uitreikmoment Bijzonderheden Voorbeeld 

Natuurlijke 
personen, niet lid 

       

Art. 9. 
Verbondspenning 
(personen niet lid) 
 
 

Personen die zich 
verdienstelijk hebben 
gemaakt voor de 
watersport in het 
algemeen of voor het 
Watersportverbond in 
het bijzonder 

lange aantoonbare inspanning 
 

Platform Bestuur 
 

Voorkeur tijdens 
ALV, maar tijdens 
ander passend 
evenement / 
moment kan ook 

 Veelal personen 
van andere 
organisaties, die 
zelf niet lid zijn van 
het verbond  
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Decoratie Doel Criteria Voordracht Toekenning 
door 

Uitreikmoment Bijzonderheden Voorbeeld 

Natuurlijke 
personen 
bijzonder 

       

Koninklijke 
onderscheiding  

Personen die zich in 
breed verband 
waaronder voor het 
Watersportverbond 
opvallend hebben 
ingezet  

 Het verbond 
doet zelf 
voordrachten 
en 
ondersteunt 
voordrachten  

Burgemeester 
uit de 
gemeente, 
waar de 
persoon 
woonachtig is.  

N.v.t.   

 
 


