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1. INLEIDING
De KNVB kent een Onderscheidingsregeling; een besluit van het bondsbestuur
waardoor op verschillende manieren erkenning kan worden uitgesproken naar een
persoon die zich voor de vereniging en/of KNVB op de een of andere manier
verdienstelijk heeft gemaakt. De mate waarin iemand zich in zijn of haar activiteiten
voor het voetbal heeft onderscheiden, bepaalt mede de hoogte van deze waardering.

2. AANVRAGEN KNVB ONDERSCHEIDING
Voor het aanvragen van een KNVB onderscheiding moet gebruik worden gemaakt
van het aanvraagformulier KNVB onderscheiding. Dit formulier is te vinden op onze
website: www.knvb.nl.
Het is van belang het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in te vullen, nauwkeurig
de functiebenaming(en) van de persoon en exact te vermelden in welke periode(n),
deze functie(s) werd(en) uitgevoerd. Ook de datum, plaats en tijdstip voor het
eventueel uitreiken van de onderscheiding(en) moet hierop worden vermeld.
Aanvraagformulieren voor onderscheidingen moeten uiterlijk 6 weken vooraf aan de
uitreikingdatum worden ingediend op het districtskantoor (dit kan per post of per
mail).

3. CRITERIA KNVB ONDERSCHEIDINGEN
Algemene criteria

•
•

•

De wijze waarop invulling is gegeven aan functies wordt meegewogen
Onderbrekingen
Door omstandigheden kan een vrijwilliger genoodzaakt zijn om zijn/haar
functie(s) binnen een vereniging neer te leggen en seizoenen later de draad
weer op te pakken. In dat geval blijft een onderbreking van maximaal vijf jaren
buiten beschouwing en blijft een in de eerdere periode opgebouwde staat van
dienst meetellen in de beoordeling. Op het formulier dient bij een eventuele
onderbreking een duidelijke motivatie worden opgenomen wat de reden hiervan
is.
Scheidsrechtersspelden
Om voor een scheidsrechtersspeld in aanmerking te komen, dient men actief te
zijn in de functie van scheidsrechter. Alle andere arbitragefuncties (zoals
rapporteur en praktijkbegeleider) tellen mee voor de reguliere onderscheidingen.
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•

•
•

•

Tuchtzaak
Een tuchtrechtelijke veroordeling heeft – afhankelijk van de aard van de strafbare
feiten en de periode waarin dit plaatsvond – invloed op de boordeling.
Onderscheidingen worden alleen toegekend als betrokkene nog actief in functie
is dan wel afscheid neemt.
De zwaarte van de uitgeoefende functie(s) wordt meegenomen in de beoordeling
van de toekenning van de waarderingsspeld in zilver, goud alsmede bij het
lidmaatschap van verdienste.
Louter lid
Mensen die een groot aantal jaren “alleen” lid zijn van een vereniging komen niet
in aanmerking voor een KNVB onderscheiding. Hierop kan de vereniging zelf
inspelen middels een eigen “decoratiestelsel”.

Verder spelen bij het toekennen van een onderscheiding de volgende elementen een
rol:
KNVB waarderingsspeld in zilver
• 10 jaar bestuurslid vereniging en/of KNVB functie(s)
• 15 jaar (combinatie van) overige verenigingsfuncties
KNVB waarderingsspeld in goud
• 15 jaar of langer uitoefenen van een zware functie binnen het verenigingsbestuur
(lid dagelijks bestuur, wedstrijdsecretaris)
• 20 jaar of langer actief uitoefenen van functie(s) binnen de KNVB en/of
bestuursfunctie(s) binnen een vereniging. De invulling en zwaarte van de
functie(s) worden meegewogen.
Lid van verdienste KNVB
• 20 jaar of langer actief uitoefenen van een combinatie van KNVB functies,
waarbij de som van de uitgeoefende functies 30 jaar is. De invulling en zwaarte
van de functies worden meegewogen.
• 25 jaar of langer uitoefenen van de functie van voorzitter, secretaris,
penningmeester of wedstrijdsecretaris in het bestuur van een vereniging.
• 30 jaar of langer actief uitoefenen van functie(s) binnen de KNVB en/of
bestuursfunctie(s) binnen een vereniging. De invulling en zwaarte van de
functie(s) worden meegewogen.
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Bondsridder
• Op grond van verdiensten; het zeer langdurig uitoefenen van een combinatie van
functies die tevens op hun zwaarte zullen worden beoordeeld.
• Als international; meer dan 100 wedstrijden op het hoogste niveau van Oranje
hebben gevoetbald ongeacht de categorie waarin de speler uitkomt, uitgaande
van een minimale termijn van 10 jaren waarin dit aantal werd opgebouwd en/of
naar het oordeel van het bondsbestuur gedurende die termijn van minimaal 10
jaren significante bijdragen hebben geleverd aan prestaties van Oranje en
daarmee aan het Nederlandse voetbal.
Erelid
• Het zeer langdurig uitoefenen van een combinatie van zware functies.
Waarderingsspeld voor scheidsrechters in zilver
• 10 tot 20 jaar actief zijn als scheidsrechter van de KNVB of als opgeleide en
geregistreerde verenigingsscheidsrechter.
Waarderingsspeld voor scheidsrechters in goud
• Het 20 jaar actief zijn als scheidsrechter van de KNVB of als opgeleide en
geregistreerde verenigingsscheidsrechter.
Scheidsrechter van verdienste
• Het 30 jaar actief zijn als scheidsrechter van de KNVB of als opgeleide en
geregistreerde verenigingsscheidsrechter.

4. DE STAPPEN NA DE TOEKENNING
Zodra een aanvraag voor een KNVB onderscheiding door de KNVB is ontvangen,
wordt gekeken of de desbetreffende persoon hiervoor in aanmerking komt.
De vereniging ontvangt altijd bericht van het besluit:
• Indien de aanvraag niet wordt gehonoreerd, geven wij daarover een toelichting in
onze reactie.
• Wordt de aanvraag wel gehonoreerd, dan volgt hierover bericht met enkele
praktische zaken.
Onderscheidingen worden zoveel mogelijk uitgereikt door een vertegenwoordiger
van de KNVB. De plaats en het moment waarop kunt u zelf aangeven, wij proberen
er voor te zorgen dat iemand aanwezig is. De medewerker steunpunt neemt vooraf
contact op met de vereniging om nadere afspraken te maken over het tijdstip van
uitreiken e.d.
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De organiserende verenigingen vragen wij om een bloemetje te verzorgen. In de
kosten daarvan dragen wij als KNVB altijd € 10,-- bij. De rekening hiervan kan
worden gestuurd naar: Financiële administratie KNVB, Postbus 555, 3700 AN Zeist
(finadm@knvb.nl).

5. HONORERING DOOR EIGEN VERENIGING
Niet alle vrijwilligers komen in aanmerking voor een KNVB onderscheiding. Vaak gaat
het om mensen die vooral voor uw vereniging erg belangrijk zijn. In zo’n situatie
bestaat de mogelijkheid hier als vereniging zelf op in te spelen.
Een aantal verenigingen heeft een eigen decoratiestelsel (met eigen
onderscheidingstekens) en kan daarmee als vereniging waardering uitspreken voor
het “werk” dat in het belang van de vereniging wordt verricht. Verenigingen die een
dergelijk systeem niet kennen, geven wij in overweging hier eens over na te denken.
Let overigens wel op de statutaire bepalingen van uw vereniging, waarin eventueel
hierover al iets geregeld is.
Op deze wijze kan een eventuele teleurstelling worden weggenomen bij een lid en/of
vrijwilliger, die niet in aanmerking komt voor een KNVB onderscheiding.

6. TOT SLOT
Wij hopen dat wij met deze informatie u op weg hebben geholpen bij het aanvragen
van KNVB onderscheidingen. Iedere individuele aanvraag wordt serieus gewogen en
beslissingen zijn en blijven maatwerk.
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