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AFDELING ZUID-HOLLAND

REGLEMENT ONDERSCHEIDINGEN
Artikel 1
Dit reglement is ingesteld ingevolge artikel 2 van het algemeen reglement.
Artikel 2
De afdeling Zuid-Holland kent voor haar leden twee soorten van onderscheidingen te weten,
in volgorde van importantie: de gouden speld en de zilveren speld.
Tevens kent de afdeling de mogelijkheid personen, die zich op zeer bijzondere wijze voor de
afdeling of haar doelstellingen verdienstelijk hebben gemaakt, op voorstel van het
afdelingsbestuur tot erelid van de afdeling te benoemen.
Artikel 3
Genoemde onderscheidingen worden door het afdelingsbestuur toegekend en door de
voorzitter of diens plaatsvervanger uitgereikt.
Artikel 4
Het lid dat in aanmerking komt voor een der onderscheidingen dient uitzonderlijk grote
verdiensten voor de afdeling, binnen de afdeling, de KNPV, of de doelstellingen van de KNPV
te hebben of gehad hebben.
Artikel 5
De onderscheidingen worden verleend door het afdelingsbestuur.
De voordracht voor een der onderscheidingen kan geschieden door:
a.
Het afdelingsbestuur.
b.
Het bestuur van een erkende vereniging.
c.
Een lid van de afdeling die lid is van een erkende vereniging.
Artikel 6
Het bestuur is autonoom in de toekenning van een onderscheiding.
Voor het benoemen als erelid van de afdeling geldt dat het afdelingsbestuur de voordracht
doet en dat de algemene ledenvergadering dit voorstel moet bekrachtigen bij meerderheid
van stemmen.
Artikel 7
De aanvraag voor een der onderscheidingen dient gericht te worden aan de secretaris van het
afdelingsbestuur.
De aanvraag dient minimaal zes maanden voor de beoogde uitreikingsdatum ingediend te
zijn.
Bij de aanvraag dient gebruik gemaakt te worden van het aanvraagformulier dat bij de
secretaris is aan te vragen.
Aanvragen op een andere manier ingediend worden niet in behandeling genomen.
Artikel 8
Bij een aanvraag voor een onderscheiding dienen minimaal de volgende punten volledig te
worden vermeld:
a.
De naam, het adres, de postcode, de woonplaats en het telefoonnummer van de
aanvrager of aanvragers.
b.
Of de aanvraag gebeurt op persoonlijke titel, namens een erkende vereniging of een
groep van personen die lid zijn van de afdeling Zuid-Holland.
c.
Gebeurt de aanvraag niet op persoonlijke titel, dan dient de naam van de vereniging
vermeld te worden met de namen en functies van de medebestuursleden of de
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d.
e.
f.

g.

h.
i.
j.

namen van de leden van de groep, met hun eventuele functies, namens wie de
aanvraag gedaan wordt.
De datum van de aanvraag.
De naam, de geboortedatum, de geboorteplaats, het adres, de postcode, de
woonplaats en het telefoonnummer van de kandidaat.
Het aantal jaren dat de kandidaat lid is van de KNPV, het aantal jaren dat de
kandidaat lid is van de vereniging van de aanvrager en het aantal jaren dat de
kandidaat lid is geweest van (een) andere vereniging(en), alsmede de naam, namen,
van deze andere vereniging(en).
De functies die de kandidaat heeft vervuld of de bijzondere verdiensten die hij heeft
gehad en gedurende welke tijd de kandidaat zijn functie(s) heeft vervuld of zich
bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt binnen de afdeling die tot toekenning
van
een onderscheiding zou kunnen leiden.
Voor welke onderscheiding men de kandidaat voordraagt.
Bij welke gelegenheid de onderscheiding zou moeten worden uitgereikt.
Alleen volledig ingevulde formulieren worden door het afdelingsbestuur in
behandeling genomen.

Artikel 9
De grondslag voor het toekennen van een onderscheiding kan nooit gebaseerd zijn op alleen
een langdurig lidmaatschap van de KNPV of een vereniging.
Artikel 10
Bij de overweging of een kandidaat in aanmerking komt voor een onderscheiding, zullen
minimaal de volgende punten door het afdelingsbestuur in overweging genomen worden:
a.
Uitzonderlijke dresseerkwaliteiten.
b.
Uitzonderlijke bestuurswerkzaamheden, zowel binnen de eigen vereniging(en), als
binnen het afdelingsbestuur.
c.
Bijzondere verdiensten op het technische vlak als keurmeester, dan wel als helper.
d.
Bijzondere verdiensten in het algemeen voor de afdeling of voor de vereniging.
e.
De kandidaat dient van onbesproken gedrag te zijn.
Artikel 11
In buitengewone gevallen zijn uitzonderingen op artikel 10 van dit reglement mogelijk.
De aanvrager dient dan met bijzonder motiverende redenen te omschrijven waarom in zijn
specifieke geval een uitzondering dient te worden gemaakt.
Artikel 12
Indien een onderscheiding wordt toegekend door het afdelingsbestuur, dan krijgt de
aanvrager hiervan schriftelijk bericht van de secretaris van het afdelingsbestuur.
Medegedeeld wordt welke onderscheiding wordt toegekend en bij welke gelegenheid deze
onderscheiding zal worden uitgereikt.
Artikel 13
Indien een aanvraag wordt afgewezen krijgt de aanvrager schriftelijk bericht met de motivatie
van het afdelingsbestuur waarom de aanvraag is afgewezen.
Artikel 14
Tegen het toekennen, dan wel afwijzen van een onderscheiding door het afdelingsbestuur kan
niet in beroep worden gegaan.
Artikel 15
Indien een kandidaat eerder is afgewezen voor een onderscheiding, hoeft dit geen beletsel te
zijn op een later tijdstip, bij motiverende redenen zoals vermeld in artikel 10 van dit
reglement, als nog een onderscheiding toegekend te krijgen.
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Artikel 16
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het afdelingsbestuur of een lid
daarvan.
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