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WIE WANNEER WAT / WIE 
   
Leden bij ziekte of blessure < 14 dagen Door het elftal zelf 
 6 weken of langer / zware 

blessure 
Per keer bekijken door bestuur => 
Fruitschaal/bloemen € 15,- leden. 
 
Daarnaast kan het elftal sowieso 
zelf iets doen 

Leden bij overlijden Per geval bekijken door 
bestuur  
 
 

Condoleancekaart, zorgt commissie 
voor. 
Eventueel bloemen/advertentie, bij 
erelid of lid van verdienste, altijd 
stukje op site 

Leden bij geboorte Na ontvangst 
geboortekaartje 

Door het elftal zelf 

Leden bij huwelijk Alleen bij uitnodiging 2 bestuursleden bezoeken receptie 
met kaart en € 15, (komt in de 
praktiijk nog maar zelden voor) . 

Recepties Alleen bij zusterverenigingen 
(de Bocht 80, Beerse Boys en 
Spoordonkse Boys) 

2 bestuursleden bezoeken receptie 

Recepties Overige Wordt in principe niet gedaan. 
Uitzonderingen door bestuur te 
bepalen. 

Presentatie of prijsuitreiking 
op verzoek van OV 

 Tegoedbon (van een sponsor) € 15 

Jubilaris 25 jaar Speldje brons en bloemen 
 40 jaar Speldje zilver en bloemen 
 50 jaar Speldje goud en bloemen 
 60 jaar Penning met naam en bloemen 
 70 jaar Penning met naam en bloemen 
 75 jaar Penning met naam en bloemen 
Stoppen Bestuurslid  Bloemen en per periode van 3 jaar 

een Tegoedbon ( van een sponsor) 
van € 50. 

 
Als commissie komen we elk jaar in september bij elkaar om personen voor te dragen aan het 
bestuur, deze voordracht zal dan zijn in oktober naar de voorzitter. 
De volgende waarderingen / aanvragen kunnen worden aangedragen: 
 
Criteria “erelid”: 

• Duur van uitoefening van een functie als vrijwilliger van OV van tenminste 25 jaar met 
meerdere relevante functies. 

• De intensiteit van invulling van een bepaalde functie, niet in loondienst, vrijwilligerswerk 
uitgezonderd. 

• Beleidsbepalende impact voor de vereniging,  
• Herkenbaarheid en draagvlak van de betrokkene binnen de vereniging. 
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• Beslissing door DB (zie statuten). dit na voorstel commissie Sociale attenties. 
• Een erelid moet altijd in het Hoofdbestuur van Oirschot Vooruit hebben gezeten, 

minimaal aantal jaren 6. 
• Minimaal 25 jaar lid van Oirschot-Vooruit  

 
 
Criteria “lid van verdienste”: 

• Duur van uitoefening van een functie als vrijwilliger van OV van tenminste 25 jaar met 
meerdere relevante functies actief te zijn geweest. 

• De intensiteit van invulling van een bepaalde functie, niet in loondienst, vrijwilligerswerk 
uitgezonderd. 

• Impact voor de vereniging, met betrekking tot uitvoeren van het gemaakte beleid. 
• Herkenbaarheid en draagvlak van de betrokkene binnen de vereniging. 
• Beslissing door DB (zie statuten), dit na voorstel commissie sociale attenties. 
• Minimaal 25 jaar lid zijn van Oirschot-Vooruit. 

 
Er zijn verder nog de volgende onderscheidingen / waarderingen aan te vragen : 

- Erelid Oirschot-Vooruit                     ( bij ALV ) 
- Lid van verdienste Oirschot-Vooruit ( bij ALV) 
- Zilveren speld KNVB                         
- Gouden speld KNVB                                           
- Lid van verdienste KNVB                                   
- Waarderingsspeld zilver KNVB                          
- Waarderingsspeld goud KNVB                           
- Waarderingsspeld vanuit NKS                             
- NKS –jeugdleider van het jaar                             
- Gemeentelijke onderscheiding            
- Koninklijke onderscheiding 

 
De uitreikingen kunnen verschillend zijn, zoals nieuwjaarsreceptie, activiteit, evenement enz. 
Kijkend naar de vrijwilliger waar dit van belang is. 
 
 
Criteria KNVB onderscheiding: 

- Duur van uitoefening van een functie als vrijwilliger van OV van tenminste 25 jaar: Erbij 
met meerdere relevante functies 

- De intensiteit van invulling van een bepaalde functie (clubscheidsrechter senioren en/of 
jeugd—Ass. scheidsrechter—Scheidsrechter coördinator —Wedstrijdsecretaris). 

- Impact voor de vereniging. 
- Herkenbaarheid en draagvlak van de betrokkene binnen de vereniging. 
- Beslissing door DB (zie statuten), dit na voorstel commissie. 
- Minimaal 25 jaar lid zijn van Oirschot-vooruit 
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KNVB onderscheidingen 
 
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 =Scheidsrechter speld 
- KNVB en/of verenigingsfunctie= Reguliere onderscheiding 
 
Geadviseerd wordt minimaal 6 weken vooraf een aanvraag voor een onderscheiding op het 
speciale aanvraagformulier bij ons in te dienen.  
 
De aanvraag: 
Allereerst worden de ingevulde gegevens getoetst. Bestaat daarbij onduidelijkheid, dan wordt 
met de vereniging telefonisch contact opgenomen. Om die reden vragen we u ook om een 
contactpersoon door te geven, die overdag telefonisch bereikbaar is. 
De gegevens welke staan vermeld op het aanvraagformulier, worden gespiegeld aan de normen die 
door het bondsbestuur zijn vastgesteld voor het toekennen van een waarderingsspeld. 
Leidt dit tot een zilveren speld, dan kan het districtsbestuur dit zelf beslissen. Toekenning van 
een waarderingsspeld in goud of een nog hogere onderscheiding (bijvoorbeeld het Lidmaatschap 
van verdienste) geschiedt door het bestuur amateurvoetbal en/of het bondsbestuur te Zeist, 
echter ook hier is een beoordeling 
van onze zijde aan de orde. 
 
Globaal zijn de criteria als volgt: 
 
Zilveren speld 
10 jaar bestuurslid vereniging, lid districtsbestuur, (cluster)afgevaardigde 
15 jaar combinatie van overige verenigingsfuncties en/of KNVB functies. 
 
Gouden speld 

- 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 
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Lid 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 
 
Voor alle onderscheidingen geldt dat betrokkene op het moment van de aanvraag nog steeds 
actief moet zijn in een van de functies. 
 
De onderscheiding wordt altijd uitgereikt door een lid van het districtsbestuur. De plaats en het 
moment waarop kunt u veelal zelf aangeven. Spelden mogen nimmer worden uitgereikt door de 
vereniging zelf. 
Onze vertegenwoordiger heeft regelmatig meerdere recepties op een avond. De kans bestaat 
dat u dan ook vooraf het verzoek krijgt om tijdens uw feestelijkheden (receptie e.d.) rekening te 
houden met een bepaald tijdstip, waarop onze vertegenwoordiger het woord wenst te voeren en 
zal overgaan tot de officiële handelingen. 
 
Onderscheidingen ten behoeve van scheidsrechters. 
 
Waarderingsspeld zilver t.b.v. scheidsrechters 
10 tot 20 jaar actief zijn als scheidsrechter (zowel KNVB als verenigingsscheidsrechter) 
 
Waarderingsspeld goud t.b.v. scheidsrechters 
20 jaar of langer actief zijn als scheidsrechter (zowel KNVB als verenigingsscheidsrechter) 
 
De door de KNVB erkende verenigingsjubilea voor alle verenigingen zijn: 
 
25 jaar 
40 jaar 
50 jaar 
60 jaar 
75 jaar 
90 jaar 
100 jaar 
125 jaar 
 
Vaak wordt ter gelegenheid van het verenigingsjubileum een receptie gegeven. Indien op het 
districtskantoor een uitnodiging voor deze receptie wordt ontvangen, zal altijd een afvaardiging 
van/namens het districtsbestuur aanwezig zijn om het bijbehorende cadeau te overhandigen. 
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Gemeentelijke onderscheiding 
 

Vrijwilligersprijs  
Voor de Vrijwilligersprijs komt in aanmerking: een persoon die in enig organisatorisch verband 
onverplicht en onbetaald werkzaamheden (heeft) verricht voor anderen en/of de samenleving 
waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. 

Alleen personen die minimaal 15 jaar als vrijwilliger actief zijn of zijn geweest in de gemeente 
Oirschot komen in aanmerking voor de prijs. Voor jongeren tot 23 jaar geldt een uitzondering zij 
moeten minimaal 3 jaren als vrijwilliger actief zijn of actief zijn geweest om in aanmerking te 
komen voor de prijs. 

Aanmelden van kandidaten 

Kent u iemand uit uw omgeving die naar uw mening voor een gemeentelijke onderscheiding in 
aanmerking komt, dan kan een voorstel worden ingediend bij de burgemeester. 
 
Het voorstel moet 1 ½ maand voor de gewenste uitreikingsdatum bij de burgemeester zijn 
ingediend. 
 
Gang van zaken: 

• Het is aan te bevelen vooraf overleg te plegen met de burgemeester of de 
kabinetsmedewerker of het voorstel haalbaar is en zo ja, over de wijze van indienen van 
het voorstel en welke informatie nodig is. 

• De burgemeester brengt advies uit over het bij hem ingediende voorstel aan het college 
van burgemeester en wethouders. 

• Het college van burgemeester en wethouders beslist over het voorstel. 
 
Oirschot kent twee onderscheidingen: 
 
De zilveren erepenning 
De erepenning der gemeente Oirschot wordt in zeer bijzondere gevallen toegekend als blijk van 
grote waardering en erkentelijkheid aan hen die zich jegens de gemeente of de plaatselijke 
gemeenschap in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt. 
 
Penning van verdiensten 
De penning van verdiensten wordt toegekend aan hen die zich op maatschappelijk, sociaal-
cultureel en/of sportgebied gedurende een lange periode verdienstelijk hebben gemaakt voor de 
Oirschotse gemeenschap. 
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Koninklijke onderscheiding 
 
Hoe dien ik een voorstel in?  
Wilt u iemand voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking laten komen? Neem dan eerst 
contact op met het gemeentehuis in de woonplaats van de kandidaat. De ambtenaar die daar de 
lintjes behandelt, kan in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn 
voor een Koninklijke onderscheiding. Ook wordt precies uitgelegd hoe u te werk moet gaan. 
Daarna kan het verzamelen van alle benodigde gegevens beginnen. Wanneer die klus geklaard is, 
dient u het voorstel in bij de burgemeester. 

(Voor aanvraagformulier zie www.lintjes.nl) 

Moet je persé iets bijzonders naast je eigenlijke werk hebben gedaan om voor een lintje in 
aanmerking te komen? 

Ook iemand die in zijn werk bijzondere prestaties levert, kan worden onderscheiden in één van 
de beide orden. Zulke 'bijzondere of zeer uitzonderlijke verdiensten in de hoofdfunctie' moeten 
echt uitgaan boven wat normaal gesproken van iemand in een dergelijke functie mag worden 
verwacht. Het gaat dus om de persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten. Verder moeten de 
verdiensten een groter belang hebben dan alleen voor de onderneming, organisatie of instelling 
waaraan de kandidaat is verbonden. De samenleving moet er baat bij hebben. 

In de beschrijving van de bijzondere verdiensten dient aandacht te worden besteed aan: 
- de perioden waarin de activiteiten plaatsvonden en de bijzondere verdiensten zijn ontwikkeld 
- de voorstellen moeten voldoen aan het actualiteitsvereiste; d.w.z. dat de activiteiten tot in 

het heden herkenbaar moeten zijn; zijn de activiteiten beëindigd op een tijdstip dat het niet 
meer mogelijk is voor de eerstkomende Algemene Gelegenheid (AG) een voorstel in te dienen, 
dan kan voor de daarop volgende AG alsnog een aanvraag in behandeling worden genomen 

- bij verenigingsactiviteiten e.d.: omvang organisatie en plaats van decorandus in de organisatie 
- indicatie van de hoeveelheid tijd die decorandus heeft besteed aan activiteiten die tot 

bijzondere verdiensten hebben geleid (per week, maand of jaar) 
- de aard van de bijzondere verdiensten, waarbij aandacht wordt geschonken aan de volgende 

elementen: 
o individueel of collectief 
o mate van verantwoordelijkheid of getoonde bekwaamheid 
o invloed op en betekenis voor de samenleving 
o geografische spreiding van activiteiten 
o het uitzonderlijke of bijzondere karakter van de verdiensten, de 

voorbeeldfunctie 
- bij de activiteiten dient te worden vermeld of deze gehonoreerd worden 

(onkostenvergoeding, bescheiden honorering of marktconforme honorering) met zo mogelijk 
bedragen 

- eventuele bijzondere gegevens.  
 


