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HR artikel 2.2.7.5 
De criteria voor toekenning, de rechten die bij de onderscheiding horen en de te volgen procedure 

voor aanvragen worden bij richtlijn door het Bondsbestuur vastgesteld. 

 datum vaststelling  1 maart 2014 

 door Bondsbestuur 

Richtlijn en reglement 
Een richtlijn geeft invulling aan een reglement artikel. Raadpleeg het reglement altijd voor de 

volledigheid. 

Erelid en lid van verdienste  
Ereleden en leden van verdienste ontvangen de Nevobo-speld Goud met twee respectievelijk 

één briljantje(s). 

 

 Erelid Lid van verdienste  

Benoeming door  Bondsbestuur  

(HR art. 2.2.7.1) 

Bondsbestuur  

(HR art. 2.2.7.1) 

 

Richtlijn Uitzonderlijke inzet voor het 

volleybal 

Bijzonder verdienstelijk voor het 

volleybal 

 

Rechten • Het woord voeren in de 

Bondsraad en Regioraad van 

eigen Regio (Statuten art. 19.3) 

• Vrijgesteld van betaling 

contributie  

(Statuten art. 8.2) 

• Vrije toegang met introducé 

voor wedstrijden in de 

categorie A, B, C en D  

en VIP ontvangst met introducé 

(indien van toepassing) 

(Richtlijn 3.1 Toegangsregeling) 

• Vrijgesteld van betaling 

contributie  

(Statuten art. 8.2) 

• Vrije toegang met introducé 

voor wedstrijden in de 

categorie A, B, C en D  

 en VIP ontvangst met   

 introducé (indien van  

 toepassing) 

 (Richtlijn 3.1  

 Toegangsregeling) 
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Nevobo-speld (goud, zilver, brons) 
 

 Nevobo-speld Goud Nevobo-speld Zilver Nevobo-speld Brons 

Benoeming door  Bondsbestuur 

(HR art. 2.2.7.2) 

Bondsbestuur 

(HR art. 2.2.7.2) 

Bondsbestuur 

(HR art. 2.2.7.3) 

Richtlijn Zeer verdienstelijk gemaakt 

voor het volleybal op (inter-) 

nationaal niveau 

Zeer verdienstelijk gemaakt 

voor het volleybal op 

nationaal of regionaal niveau 

Zeer verdienstelijk gemaakt 

voor het volleybal op 

regionaal of 

verenigingsniveau 

Rechten • Vrije toegang zonder 

introducé voor 

wedstrijden in de 

categorie A, B, C en D en 

VIP ontvangst zonder 

introducé (indien van 

toepassing) 

 (Richtlijn 3.1   

 Toegangsregeling) 

Geen Geen 

 

Nevobo-officialspeld (goud-zilver) 
 

 Nevobo-officialspeld Goud Nevobo-officialspeld Zilver 

Benoeming door  Bondsbestuur 

(HR art. 2.2.7.4) 

Bondsbestuur 

(HR art. 2.2.7.4) 

Richtlijn 40 jaar official regionaal en/of nationaal 25 jaar official regionaal en/of nationaal 

Rechten Geen Geen 
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Algemeen 
Bij iedere benoeming wordt naast de onderscheiding een oorkonde verstrekt. 

 

Het voorstel voor een onderscheiding dient plaats te vinden via het aanvraagformulier, te 

downloaden van de website www.volleybal.nl. 

 

Het Bondsbestuur is verplicht tot een zorgvuldige beoordeling van het voorstel op basis van de 

criteria, en laat zich in deze adviseren door de werkgroep Onderscheidingen.  

De zwaarte van de uitgeoefende functie(s) wordt meegenomen in de beoordeling. 

 

Wanneer de voorgedragen persoon een “verleden” heeft bij de Nevobo op het gebied van 

tuchtzaken, heeft dit afhankelijk van de aard van de strafbare feiten en de periode waarin dit 

plaatsvond invloed op de beoordeling. 

 

Betaalde functies worden in principe niet meegenomen in de beoordeling van een aanvraag. 

Het louter lid zijn van een vereniging is onvoldoende om in aanmerking te komen voor een 

onderscheiding. 

 

Een afwijzing van het voorstel wordt schriftelijk gemotiveerd. 

 

De directie registreert de personen die een onderscheiding hebben ontvangen, met vermelding 

van datum en criteria.  

 

Zie ook Richtlijn 3.1 Toegangsregeling. 


