
REGLEMENT VOOR WATERSPORTVERBOND-ONDERSCHEIDINGEN 
 
Het bestuur van Het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond, nader te noemen het 
Watersportverbond, besluit onderstaand reglement vast te stellen. 
 
Artikel 1 
Het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond kent een aantal onderscheidingen die door 
de algemene vergadering, respectievelijk het bestuur, kunnen worden toegekend aan 
natuurlijke en/of rechtspersonen die zich voor de watersport in het algemeen en/of voor 
het Watersportverbond in het bijzonder, verdienstelijk hebben gemaakt. 
De onderscheidingen zijn: 
 

 Erevoorzitter 
 Erelid 
 Gouden Verbondsspeld 
 Zilveren Verbondsspeld 
 Erevoorzittende vereniging 
 Ir. Jan Loeff  penning 
 Verbondsplaquette 
 Verbondspenning 

 
Artikel 2 – Erevoorzitter 
Een natuurlijke persoon die zich jegens het Watersportverbond bijzonder verdienstelijk 
heeft gemaakt, zich daarbinnen een bijzondere positie heeft verworven en lid is van een 
aangesloten vereniging, kan op voorstel van het bestuur door de Algemene vergadering 
tot erevoorzitter worden benoemd. De benoeming behoeft een twee/derde meerderheid 
van de uitgebrachte stemmen in de Algemene vergadering en dient door de betreffende 
persoon te zijn aanvaard. Hij/zij heeft het recht in de Algemene vergadering het woord te 
voeren maar heeft daarin geen stemrecht. De erevoorzitter ontvangt van alle Algemene 
vergaderingen de agenda en de notulen en is gerechtigd de Watersportverbondsvlag te 
voeren. 
 
Artikel 3 – Ereleden 
Een natuurlijke persoon die, ter beoordeling van het bestuur, zich jegens het 
Watersportverbond zeer bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt, dan wel een unieke 
prestatie in de watersport heeft geleverd en lid is van een aangesloten vereniging, kan op 
voorstel van het bestuur door de Algemene vergadering tot erelid worden benoemd.  
De benoeming behoeft een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in de 
Algemene vergadering en dient door de betreffende persoon te zijn aanvaard. Het erelid 
ontvangt de agenda en notulen van alle Algemene vergaderingen en heeft het recht 
daarin het woord te voeren, maar heeft daarin geen stemrecht. Het erelid is gerechtigd de 
Watersportverbondsvlag te voeren. 
Het betreft een gouden speld met een ronde vorm, afmeting 8 mm in diameter waarin in 
de Watersportverbondsvlag is opgenomen, de kleuren in emaille. 
 
 



 
Artikel 4 – Gouden Verbondsspeld 
De Gouden Verbondsspeld wordt door het bestuur van het Watersportverbond op 
voordracht van het betreffende platform, toegekend aan een natuurlijke persoon die zich 
buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt jegens het Watersportverbond, dan wel een 
bijzondere prestatie in de watersport heeft geleverd en lid is van een aangesloten 
vereniging.  
Het betreft een gouden speld in de vorm van de Watersportverbondsvlag, afmetingen 7 
mm bij 9 mm; de kleuren in emaille. 
 
Artikel 5 - Zilveren Verbondsspeld 
De Zilveren Verbondsspeld wordt door het Bestuur van het Watersportverbond op 
voordracht van het betreffende platform, toegekend aan een natuurlijke persoon, die 
zich opvallend verdienstelijk heeft gemaakt jegens het Watersportverbond, dan wel een 
opvallende prestatie in de watersport heeft geleverd en lid is van een aangesloten 
vereniging.  
Het betreft een zilveren speld in de vorm van de Watersportverbondsvlag, afmetingen 7 
mm bij 9 mm; de kleuren in emaille. 
 
Artikel 6 – Erevoorzittende vereniging 
Een rechtspersoon die zich jegens het Watersportverbond bijzonder verdienstelijk heeft 
gemaakt, zich daarbinnen een zeer uitzonderlijke positie heeft verworven en een 
aangesloten vereniging is, kan op voorstel van het bestuur door de Algemene vergadering 
tot erevoorzittende vereniging worden benoemd. De benoeming behoeft een twee/derde 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen in de Algemene vergadering en dient door de 
betreffende rechtspersoon te zijn aanvaard.  
 
Artikel 7 – Ir. Jan Loeff Penning 
De Ir. Jan Loeff Penning wordt door het Bestuur van het Watersportverbond, op voordracht 
van het betreffende platform, toegekend aan een rechtspersoon, die zich jegens het 
Watersportverbond uitzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt.  
De penning is in 1974 ingesteld ter gelegenheid van het afscheid van de heer Loeff als 
bestuurslid van het Watersportverbond. Het betreft een bronzen penning, met een 
diameter van 70 mm, waarop ter ene zijde een afbeelding van de Vollenhovense Bol 
“Goetzee” staat en ter andere zijde de tekst: ”Ir. Jan Loeff penning, aangeboden door het 
Koninklijk Nederlands Watersportverbond”. Op deze zijde wordt een inscriptie geplaatst, 
die een samenvatting is van de reden van toekenning en de datum.    
 
Artikel 8 - Verbondsplaquette 
De Verbondsplaquette wordt door het Bestuur van het Watersportverbond, op voordracht 
van het betreffende platform, toegekend aan een rechtspersoon, die zich jegens de 
watersport in het algemeen, dan wel het Watersportverbond in het bijzonder zeer 
verdienstelijk heeft gemaakt.  
De Verbondsplaquette is een ronde bronzen penning met een diameter van 40 mm met 
aan een zijde een grafische afbeelding.  
 
 



Artikel 9 - Verbondspenning 
De Verbondspenning wordt door het Bestuur van het Watersportverbond, op voordracht 
van het betreffende platform, toegekend aan een natuurlijke persoon (niet lid), die zich 
jegens de watersport in het algemeen en/of het Watersportverbond in het bijzonder, 
verdienstelijk heeft gemaakt.  
Het betreft een bronzen driehoekige penning van 60 x 60 mm, met ter ene zijde een 
afbeelding van het Watersport Verbondsembleem, ter andere zijde langs de rand de 
woorden “Koninklijk Nederlands Watersport Verbond” en daarbinnen een inscriptie met de 
samenvatting van de reden van toekenning en de datum. 
 
Artikel 10 - Postume toekenning 
Onderscheidingen aan natuurlijke personen kunnen ook postuum worden toegekend. 
 
Artikel 11 – Register 
Het Watersportverbond houdt een register bij van de namen van natuurlijke- en 
rechtspersonen waaraan een Watersportverbond onderscheiding is toegekend. In dit 
register worden tevens de redenen van toekenning opgenomen. 
 
Artikel 12 – Toelichting criteria  
Als bijlage bij dit reglement voor watersportverbond-onderscheidingen is een door het 
bestuur vastgestelde toelichting op de criteria gevoegd d.d. 19-05-2021 dat een 
onlosmakelijk onderdeel van dit besluit uitmaakt. 
 
Artikel 13 – Inwerkingtreding  
Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Reglement voor Watersportverbond-
onderscheidingen’ en treedt in werking op 19-05-2021. 
 
Aldus vastgesteld door het bestuur van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond, 
 
Utrecht, 19 mei 2021 
 
 
Ernst Jan Broer    Jan Stelwagen  
Voorzitter          Secretaris 
 
 


