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Overzicht criteria en procedure KNVB Onderscheidingen 
SeBr-JaGi/2016.02.15 / 29.02.15 

 

Onderscheidingsregeling KNVB 

 
Algemene criteria 
 

 De wijze waarop invulling is gegeven aan functies wordt meegewogen 

 Een tuchtrechtelijke veroordeling heeft – afhankelijk van de aard van de strafbare feiten en de 
periode waarin dit plaatsvond – invloed op de beoordeling 

 Onderscheidingen worden alleen toegekend als betrokkene nog actief in functie is dan wel 
afscheid neemt  

 Een onderbreking van maximaal vijf jaren (ingegeven vanuit levensfase: verandering van 
werkkring, woonplaats, gezinssituatie) blijft buiten beschouwing en een in de eerdere periode 
opgebouwde staat van dienst blijft meetellen in de beoordeling 

 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.  

 De aanvragen voor scheidsrechters worden beoordeeld op basis van wat de boventoon voert in 
de staat van dienst: 
- Scheidsrechter   Scheidsrechtersspeld 
- KNVB en/of verenigingsfunctie Reguliere onderscheiding 
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Soort onderscheiding 

Waarderingsspeld in zilver 

 

Criteria 

10 jaar   bestuurslid vereniging, lid districtsbestuur, (regio- of cluster)afgevaardigde 
 
15 jaar   (combinatie van) overige verenigingsfuncties/overige KNVB functies 
 

 

Proces 

Wie neemt initiatief Vereniging 
KNVB district 
KNVB landelijk 

Wie adviseert AV: district (medewerker steunpunt) 
Bond: secretariaat AV (Janet van Ginneken) 
AV: secretariaat AV (Janet van Ginneken) 
BV: secretariaat AV (Janet van Ginneken) 

Wie beslist AV district: manager operations * 
AV: manager operations * 
Bond: DV  
BV: DO BV 
 
* op basis van mandateringsbesluit 

Wie registreert District (medewerker steunpunt) 

 

Media-aandacht: passief 

 

Aanvullende faciliteiten 

Oorkonde (ingelijst) 
Bloemen  
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Soort onderscheiding 

Waarderingsspeld in goud 

 

Criteria 

 15 jaar of langer uitoefenen van een zware functie binnen het verenigingsbestuur (lid DB, 
wedstrijdsecretaris) 
 
20 jaar of langer uitoefenen van een KNVB functie, waarbij de wijze waarop invulling is gegeven aan 
de functie wordt meegewogen 
 
20 jaar of langer uitoefenen van een overige bestuursfunctie binnen een vereniging    
 

 

Proces 

Wie neemt initiatief Vereniging 
KNVB district 
KNVB landelijk 

Wie adviseert Bond: secretariaat AV (Janet van Ginneken) 
AV: secretariaat AV (Janet van Ginneken) 
BV: secretariaat AV (Janet van Ginneken) 

Wie beslist AV: manager operations * 
Bond: DV  
BV: DO BV 
 
* op basis van mandateringsbesluit 

Wie registreert District (medewerker steunpunt) 
AV: secretariaat AV 
BV: secretariaat AV 

 

Media-aandacht: passief 

 

Aanvullende faciliteiten 

Oorkonde (ingelijst A4-formaat) 
Bloemen  
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Soort onderscheiding 

Lidmaatschap van verdienste 

 

Criteria 

Het 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. 
 
Het 25 jaar of langer uitoefenen van de functie van voorzitter, secretaris, penningmeester of 
wedstrijdsecretaris in het bestuur van een vereniging. 
 
Het 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. 
 
 

 

Proces 

Wie neemt initiatief KNVB district 
KNVB landelijk AV of BV 

Wie adviseert Secretariaat AV (Janet van Ginneken) 

Wie beslist Bond: namens bondsbestuur: Michael van Praag/manager 
operations / Simon Kelder ** 
AV: namens bondsbestuur: Michael van Praag/manager 
operations ** 
BV: namens bondsbestuur: Michael van Praag/Simon Kelder ** 
 
** op basis van werkafspraak binnen bondsbestuur 

Wie registreert District (medewerker steunpunt) 
Secretariaat AV (Janet van Ginneken) 

 

Media-aandacht: passief 

 

Aanvullende faciliteiten 

Oorkonde (ingelijst A3-formaat) en bloemen 
Bewijs vrije toegang AV of BV (afhankelijk van de sectie van waaruit men verdiensten heeft) 
Nieuwsbrief amateurvoetbal 

  



5 
 

Overzicht criteria en procedure KNVB Onderscheidingen 
SeBr-JaGi/2016.02.15 / 29.02.15 

 

Soort onderscheiding 

Bondsridder 

 

Criteria  

Op grond van verdiensten: 
Het zeer langdurig uitoefenen van een combinatie van functies. De invulling en zwaarte van de 
functies worden meegewogen.. 
 
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 tien jaren waarin dit 
aantal werd opgebouwd 
 

 

Proces 

Wie neemt initiatief District  
KNVB landelijk (bond, AV of BV) 
Bij internationals A-elftal: BV 

Wie adviseert Secretariaat AV (Janet van Ginneken) 

Wie beslist Bond: namens bondsbestuur: Michael van Praag/manager 
operations / Simon Kelder ** 
AV: namens bondsbestuur: Michael van Praag/manager 
operations ** 
BV: namens bondsbestuur: Michael van Praag/Simon Kelder ** 
 
** op basis van werkafspraak binnen bondsbestuur 

Wie registreert District (medewerker steunpunt) 
Secretariaat AV (Janet van Ginneken) 

 

Media-aandacht: actief 

 

Aanvullende faciliteiten 

Oorkonde (ingelijst, met vermelding persoonlijke verdiensten) en bloemen 
Bewijs vrije toegang AV of BV (afhankelijk van de sectie van waaruit men verdiensten heeft) 
Recht vrije toegang interlandwedstrijden en KNVB beker 
Nieuwsbrief amateurvoetbal 
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Soort onderscheiding 

Erelid KNVB 

 

Criteria 

Het zeer langdurig uitoefenen van een combinatie van zware functies. De invulling van de functies 
wordt meegewogen. 

 

Proces 

Wie neemt initiatief KNVB landelijk (bond, AV of BV) 

Wie adviseert Secretariaat AV (Janet van Ginneken) 

Wie beslist Bondsvergadering, schriftelijk (vanuit negatieve optie) 

Wie registreert District (medewerker steunpunt) 
Secretariaat AV (Janet van Ginneken) 

 

Media-aandacht actief 

 

Aanvullende faciliteiten  

Oorkonde (ingelijst, met vermelding persoonlijke verdiensten) en bloemen 
Bewijs vrije toegang AV of BV (afhankelijk van de sectie van waaruit men verdiensten heeft) 
Recht vrije toegang interlandwedstrijden en KNVB beker 
Vrijstelling KNVB contributie 
Nieuwsbrief amateurvoetbal 
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Soort onderscheiding 

Waarderingsspeld voor scheidsrechters in zilver (amateurvoetbal) 

 

Criteria 

Het 10 tot 20 jaar actief zijn als scheidsrechter van de KNVB of als opgeleide en geregistreerde 
verenigingsscheidsrechter (zie ook algemene criteria). 
 

 

Proces 

Wie neemt initiatief Vereniging 
KNVB district 
 

Wie adviseert AV: district (medewerker steunpunt) 
 

Wie beslist AV district: manager operations * 
 
* op basis van mandateringsbesluit 

Wie registreert District (medewerker steunpunt) 

 

Media-aandacht: passief 

 

Aanvullende faciliteiten 

Specifieke oorkonde A4 (ingelijst) 
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Soort onderscheiding 

Waarderingsspeld voor scheidsrechters in goud (amateurvoetbal) 

 

Criteria 

Het 20 jaar actief zijn als scheidsrechter van de KNVB of als opgeleide en geregistreerde 
verenigingsscheidsrechter (zie ook algemene criteria). 
 

 

Proces 

Wie neemt initiatief Vereniging 
KNVB district 

Wie adviseert AV: district (medewerker steunpunt) 
 

Wie beslist AV district: manager district * 
 
* op basis van mandateringsbesluit 

Wie registreert District (medewerker steunpunt) 

 

Media-aandacht: passief 

 

Aanvullende faciliteiten 

Specifieke oorkonde A4 (ingelijst) 
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Soort onderscheiding 

Scheidsrechter van Verdienste (amateurvoetbal) 

 

Criteria 

Het 30 jaar actief zijn als scheidsrechter van de KNVB of als opgeleide en geregistreerde 
verenigingsscheidsrechter (zie ook algemene criteria). 
 

 

Proces 

Wie neemt initiatief Vereniging 
KNVB district 

Wie adviseert AV: secretariaat AV (Janet van Ginneken) 
 

Wie beslist AV: manager operations *  
 
* op basis van mandateringsbesluit 

Wie registreert District (medewerker steunpunt) 
AV: secretariaat AV (Janet van Ginneken) 

 

Media-aandacht: passief 

 

Aanvullende faciliteiten 

Specifieke oorkonde A3 (ingelijst) en bloemen 

 
 
 
 
 


