
Onderscheidingen en huldigingen bij S.V.E.B. 
 
 
1. Clubonderscheidingen. 
 
1.1. Zilveren S.V.E.B. speld. 
Deze onderscheiding wordt door het bestuur toegekend aan iedereen die onafgebroken 12,5 
jaar vrijwilligerswerk voor S.V.E.B. heeft gedaan.  
 
1.2. Gouden S.V.E.B. speld. 
Deze onderscheiding wordt door het bestuur toegekend aan iedereen die onafgebroken 25 
jaar vrijwilligerswerk voor S.V.E.B. heeft gedaan. 
Verder wordt de onderscheiding toegekend aan een bestuurlid dat korter dan 25 jaar, meer 
dan 20 jaar bestuurswerk heeft gedaan en aftreedt. 
 
1.3. Erelidmaatschap. 
De titel erelid  wordt toegekend door de algemene ledenvergadering, op voordracht van het 
bestuur, aan een bestuurslid dat aftreedt na 25 jaar lidmaatschap van het bestuur. 
Voor leden  van het dagelijks bestuur wordt de termijn teruggebracht naar 20 jaar.  
 
 
2. K.N.V.B. onderscheidingen. 
 
2.1. Zilveren K.N.V.B. speld. 
Deze kan door de K.N.V.B., op voordracht van het bestuur van S.V.E.B., worden toegekend 
aan een vrijwilliger die 15-20 jaar bestuurslid of belangrijk kaderlid is. 
 
2.2. Gouden K.N.V.B. speld. 
Deze kan door de K.N.V.B., op voordracht van het bestuur van S.V.E.B., worden toegekend 
aan een vrijwilliger die 25-30 jaar bestuurslid of belangrijk kaderlid is. 
 
2.3. Lid van verdienste van de K.N.V.B. 
Deze titel kan door de K.N.V.B., op voordracht van het bestuur van S.V.E.B. worden 
toegekend aan een bestuurslid dat 25 jaar lid van het dagelijks bestuur en/of 
wedstrijdsecretaris is. 
 
 
3. Huldigingen S.V.E.B. 
 
Trouwe leden worden gehuldigd na een aantal jaren onafgebroken lidmaatschap. 
Wij kennen de volgende jubilea: 

- 40 jaar lidmaatschap 
- 50 jaar lidmaatschap 
- 60 jaar lidmaatschap 
- 70 jaar lidmaatschap 
- 75 jaar lidmaatschap. 
Deze trouwe leden ontvangen een attentie en een bloemetje. 
 
 
4. Koninklijke Onderscheiding. 
 
Leden die langdurig actief zijn geweest voor de vereniging kunnen aan de burgemeester 
worden voorgedragen voor een Koninklijke Onderscheiding. Vaak wordt een Koninklijke 
Onderscheiding pas toegekend als men op meerdere gebieden vrijwilligerswerk heeft 
gedaan. 



 
 
5.  Momenten van uitreiking/huldiging. 
 
5.1. Eerste thuiswedstrijd heren 1. 
- 50 jaar lidmaatschap 
- zilveren en gouden S.V.E.B. speld 
- K.N.V.B. onderscheidingen 
 
5.2. Nieuwjaarsinstuif (eerste zondag in het nieuwe jaar). 
- 40 jaar lidmaatschap 
- 60, 70 en 75 jaar lid. 
 
5.3. De algemene ledenvergadering. 
De titel van erelid wordt toegekend tijdens de algemene ledenvergadering. 
 
Een Koninklijke Onderscheiding wordt door de burgemeester uitgereikt. Meestal rond 
Koninginnedag. 
 
 


