Decoratiereglement Gehandicaptensport Nederland
Algemeen
Gehandicaptensport Nederland 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 Gehandicaptensport Nederland, voor de realisering van
de doelstellingen van Gehandicaptensport Nederland en/of de sport voor mensen met een
beperking in het algemeen. Het onderscheid in de decoraties heeft vooral betrekking op het
niveau (lokaal, regionaal of nationaal en/of internationaal), waarop men zich verdienstelijk
heeft gemaakt, de termijn waarbinnen en de intensiteit waarmee en het belang van de
verrichte werkzaamheden.
Decoraties
Gehandicaptensport Nederland kent de volgende onderscheidingen.
Erelid
Hiervoor komen in aanmerking personen die uitzonderlijke en langdurige verdiensten hebben
of hebben gehad voor Gehandicaptensport Nederland, de door Gehandicaptensport
Nederland nagestreefde doelen en/of de sport voor mensen met een beperking in het
algemeen. Ereleden worden benoemd door de Bondsraad op voordracht van het algemeen
bestuur, gehoord hebbende het advies van de decoratiecommissie. Iedereen is bevoegd
personen die hiervoor in aanmerking zouden komen voor te dragen bij het algemeen bestuur.
Alleen natuurlijke personen komen voor het erelidmaatschap in aanmerking. De rechten en
plichten van een erelid zijn vastgelegd in de statuten van Gehandicaptensport Nederland.
Lid van Verdienste
Hiervoor komen in aanmerking personen die grote en langdurige verdiensten hebben of
hebben gehad voor Gehandicaptensport Nederland, de door Gehandicaptensport Nederland
nagestreefde doelen en/of de sport voor mensen met een beperking in het algemeen. Leden
van Verdienste worden benoemd door de bondsraad op voordracht van het algemeen
bestuur, gehoord hebbende het advies van de decoratiecommissie. Iedereen is bevoegd
personen die hiervoor in aanmerking zouden komen voor te dragen bij het algemeen bestuur.
Alleen natuurlijke personen komen voor het lid –van-verdienste-schap in aanmerking. De
rechten en plichten van een lid van verdienste zijn vastgelegd in de statuten van
Gehandicaptensport Nederland.
Bondspenning
Hiervoor komen in aanmerking personen en/of groepen van personen die belangrijke en
langdurige verdiensten hebben of hebben gehad voor Gehandicaptensport Nederland, de
door Gehandicaptensport Nederland nagestreefde doelen en/of de sport voor mensen met
een beperking in het algemeen, met name op bovenlokaal niveau. Toekenning van de
bondspenning geschiedt bij beslissing door het algemeen bestuur op advies van de
decoratiecommissie. Iedereen is bevoegd personen die hiervoor in aanmerking zouden komen
voor te dragen bij het algemeen bestuur. Zowel natuurlijke personen als groepen van
personen (team, bestuur) kunnen voor een bondspenning in aanmerking komen.
Speld van verdienste
Hiervoor komen in aanmerking personen en/of groepen van personen die uitzonderlijke en
langdurige verdiensten hebben of hebben gehad voor Gehandicaptensport Nederland, de
door Gehandicaptensport Nederland nagestreefde doelen en/of de sport voor mensen met
een beperking in het algemeen, met name op verenigingsniveau. Toekenning van de speld
van verdienste geschiedt bij beslissing door het algemeen bestuur. Iedereen is bevoegd

personen die hiervoor in aanmerking zouden komen voor te dragen bij het algemeen bestuur.
Zowel natuurlijke personen als groepen van personen (team, bestuur) kunnen voor een speld
van verdienste in aanmerking komen.
Decoratiecommissie
De decoratiecommissie bestaat uit twee tot vijf personen. De leden van de commissie worden
benoemd door de bondsraad op voordracht van het algemeen bestuur voor een periode van
vier jaar. Na iedere benoemingsperiode zijn de leden van de commissie herbenoembaar voor
een nieuwe periode van vier jaar. De commissie geeft bindende adviezen aan de Bondsraad
tot het toekennen van de onderscheidingen erelid of lid van verdienste. De commissie geeft
bindende adviezen aan het algemeen bestuur over toekenning van de bondspenning. De
commissie hanteert bij haar advies de eerder genoemde criteria.

