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Decoratiereglement Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond 
 
Algemeen 

KNDSB1 kent een aantal verschillende decoraties, bestemd voor personen die zich, met name 
vrijwillig, op het gebied van sport en/of bestuurlijk werk verdienstelijk hebben gemaakt voor 
KNDSB, voor de realisering van de doelstellingen van KNDSB en/of Dovensport. Het 
onderscheid in de decoraties heeft vooral betrekking op het niveau (lokaal, regionaal of nationaal 
en/of internationaal, bestuur of afdelingsbestuur), waarop men zich verdienstelijk heeft gemaakt, 
de termijn waarbinnen en de intensiteit waarmee en het belang van de verrichte werkzaamheden. 
 
Decoraties 

KNDSB kent de volgende onderscheidingen. 
 
Erevoorzitter 
Hiervoor komen in aanmerking personen die als verenigingsvoorzitter uitzonderlijke en 
langdurige verdiensten hebben of hebben gehad voor KNDSB, de door KNDSB 
nagestreefde doelen en/of Dovensport in het algemeen. Erevoorzitters worden benoemd door 
de Algemene Leden Vergadering met tenminste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen op 
voordracht van het bondsbestuur. Iedereen is bevoegd personen die hiervoor in aanmerking 
zouden komen voor te dragen bij het bondsbestuur. Alleen natuurlijke personen komen voor 
deze onderscheiding in aanmerking. De erevoorzitters zijn vrijgesteld van de verplichting tot het 
doen van contributiebijdragen. 
 
Erelid 
Hiervoor komen in aanmerking personen die op hoogst bestuurlijk niveau uitzonderlijke en 
langdurige verdiensten hebben of hebben gehad voor KNDSB, de door KNDSB 
nagestreefde doelen en/of Dovensport in het algemeen, met name op bovenregionaal niveau. 
Ereleden worden benoemd door de Algemene Leden Vergadering met tenminste 2/3 der geldig 
uitgebrachte stemmen op voordracht van het bondsbestuur. Iedereen is bevoegd personen die 
hiervoor in aanmerking zouden komen voor te dragen bij het bondsbestuur. Alleen natuurlijke 
personen komen voor deze onderscheiding in aanmerking. De ereleden zijn vrijgesteld van de 
verplichting tot het doen van contributiebijdragen. 
 
Lid van Verdienste 
Hiervoor komen in aanmerking personen die op bestuurlijk niveau uitzonderlijke en 
langdurige verdiensten hebben of hebben gehad voor KNDSB, de door KNDSB 
nagestreefde doelen en/of Dovensport in het algemeen, met name in een of meer 
sporttakken. Leden van Verdienste worden benoemd door de Algemene Leden Vergadering 
met tenminste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen op voordracht van het bondsbestuur. 
Iedereen is bevoegd personen die hiervoor in aanmerking zouden komen voor te dragen bij het 
bondsbestuur. Alleen natuurlijke personen komen voor deze onderscheiding in aanmerking. 
Leden van Verdienste zijn vrijgesteld van de verplichting tot het doen van contributiebijdragen. 
 
Bondsridder 
Hiervoor komen in aanmerking sporters die met name in nationale selectieteams belangrijke en 
langdurige verdiensten hebben of hebben gehad voor KNDSB, de door KNDSB nagestreefde 
doelen en/of Dovensport in het algemeen. Toekenning van het bondsridderschap geschiedt bij 

                     
1 Omwille van de leesbaarheid wordt KNDSB vermeld. Hiermee wordt bedoeld Koninklijke 
Nederlandse Doven Sport Bond. 



Decoratiereglement KNBSB                     12 juni 2015    - 2 - 

 

 
© Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond 

beslissing door het bondsbestuur. Iedereen is bevoegd personen die hiervoor in aanmerking 
zouden komen voor te dragen bij het bondsbestuur. Alleen natuurlijke personen  kunnen voor 
deze onderscheiding in aanmerking komen. 


