Onderscheiding

Statuten

Uitvoering

Criteria Regio

Uitreiking

Ere-official

Beëindiging van het
functioneren
voor alle sectoren
na tenminste 10
jaar

Uitsluitend op voordracht
betreffende commissie

Uitreiking speld en
oorkonde vindt
plaats door de
betreffende
commissievoorzitter

Official van
verdienste

na 10 jaar
functioneren als
official in
één van de
sectoren

Uitsluitend op voordracht
betreffende commissie

Uitreiking speld en
oorkonde vindt
plaats door de
betreffende
commissievoorzitter

- reeds eerder
onderscheiden als
Regio Lid van Verdienste
- buitengewoon
onderscheiden/
of gemanifesteerd anders
dan
waarvoor de
onderscheiding Lid
van Verdienste is
toegekend.

De regiovoorzitter
reikt de bij de
onderscheiding
behorende speld en
oorkonde uit op de
een algemene
vergadering.

- minimaal 8 jaar actief lid
van
één of meer
regiocommissies of
regiobestuur
- meerdere malen of
gedurende
langere tijd meer (in aard,
omvang en intensiteit)
heeft
gedaan dan mag worden
verwacht. Het gewoon lid
zijn van
een regiocommissie is
onvoldoende of er moet
sprake
zijn van een exceptioneel
lange
tijd.

De uitreiking van de
bij de
onderscheiding
behorende speld en
de oorkonde vindt
plaats door de
regiovoorzitter of een
andere lid van
het regiobestuur op
een door het
regiobestuur te
bepalen plaats en
tijdstip.

- minimaal 8 jaar actief lid
van één
of meer regiocommissies
of
regiobestuur

De uitreiking van de
bij de
onderscheiding
behorende speld en
de oorkonde vindt
plaats door de
commissie voorzitter
of een lid van
het regiobestuur.

minimaal aantal
dienstjaren: 3
Na 25 jaar actieve dienst
als official

Uitreiking door
voorzitter van de
betreffende
commissie

Regio Ereleden

Statuten art 7.3:
natuurlijke
personen die op grond
van
buitengewone
verdienste voor een
KNZB-regio op
voordracht van
het Regiobestuur door
de
Regioraad van de
betreffende
regio als zodanig
zijn/worden
benoemd

Regio Leden van
Verdienste

Statuten art. A 7.6:
natuurlijke
personen die op grond
van
buitengewone
verdienste voor
een KNZB-regio als
zodanig door
het Regiobestuur
zijn/worden
benoemd

Regio ereteken

Toekenning bestuur op
voordracht voorzitter
commissie

Regio pennenset

Besluit voorzitter
commissie
(ter info secretaris
bestuur).

Bijzondere
verdiensten wil
zeggen
meer dan normaliter
uit hoofd van
de functie
mag/mocht worden
verwacht.

Een goede staat
van dienst als
commissie/bestuurslid

