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ALGEMENE BEPALINGEN 

 

1. Deze Uitvoeringsregels, "Criteria Onderscheidingen Raad van Beheer" is van toepassing op 
de structuur van de Onderscheidingen van de Raad van Beheer.  

 

2. Van toepassing is het artikel 23 HR.  

 

3. Deze Uitvoeringsregels zijn vastgesteld door het bestuur van de Raad van Beheer.  

 

4. De aanpassingen/veranderingen treden niet eerder in werking dan nadat zij door het 
bestuur van de Raad van Beheer voldoende bekend zijn gemaakt.  

 

5. Het verzoek tot toekenning van een genoemde Onderscheiding dient op een nader, door 
het bestuur, kenbaar te maken wijze te worden ingediend.  

 

6. De onder punt 8 en 9 opgenomen Onderscheidingen kunnen door het bestuur van de Raad 
van Beheer worden ingesteld en buiten werking gesteld.  

 

7. Een Onderscheiding kan slechts eenmalig aan een persoon worden toegekend. 
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TYPEN ONDERSCHEIDINGEN 

 

8. De legpenning / trofee uit te reiken aan de Aangesloten leden. 

Voordracht 

Door het bestuur c.q. het kantoor van de Raad van Beheer.  

 

Toekenningcriteria 

Bij  25, 50, 75 of 100 jarig lidmaatschap van de Raad van Beheer.  

 

Uitvoering 

Bij 25 jaar lidmaatschap een bronzen legpenning.  

Bij 50 en 75 jaar lidmaatschap verzilverde legpenning.  

 

Op de voorzijde van de legpenning staat de hond uit het logo van de Raad van Beheer met 
daar omheen de tekst "Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland" en de 
gelegenheid van uitreiking. Op de ommezijde staat het pand van de Raad aan de Emmalaan.  

 

Bij 100 jaar lidmaatschap een herkenbare beeltenis van de Raad van Beheer.  Deze dient als 
eeuwigdurende wisseltrofee gebruikt te worden bij:  

 Een Kampioenschapsclubmatch van een Rasvereniging;  

 Een jaarlijks te organiseren Clubmatch van een Kynologenclub/ Kynologenvereniging 
(niet zijnde een tentoonstelling)  

 Een jaarlijkse wedstrijd van een overig lid.  

 

Op de voet staat de naam Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, evenals  de 
tekst "oprichtingsjaar – oprichtingsjaar+100 en de naam van de vereniging”.  

 

Bij alle jubilea behoort een oorkonde. 

 

Uitreiking 

De uitreiking van de oorkonde en legpenning / wisseltrofee vindt plaats door een lid van het 
Bestuur op een door het bestuur kenbaar te maken wijze, plaats en activiteit. Het bestuur kan 
ook besluiten tot toezending van de oorkonde en legpenning.  
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9. Zilveren Erespeld (HR 23.1)  

Voordracht 

Door middel van Voordracht formulier blad 0 en 10. 

 

Toekenningcriteria 

 

Bestuurders 

Tenminste 20 jaar aaneengesloten als voorzitter, penningmeester, secretaris of in een andere 
bestuursfunctie hebben gefungeerd, tevens: 

 Een waardevolle bijdrage te hebben geleverd aan een door het bestuur van de Raad van 
Beheer ingesteld overlegorgaan ( zoals rasgroep, rayon); 

 Een waardevolle bijdrage te hebben geleverd aan een door de Raad van Beheer ingestelde 
commissie (Cie. Werkhonden, Cie. Windhonden, Cie. Jachthonden, etc); 

 Een waardevolle bijdrage te hebben geleverd aan een, door de Raad van Beheer erkende 
expositie, wedstrijd;  

 De laatste vijf jaren voor de voordracht niet zijn veroordeeld door het tuchtcollege, anders 
dan voor een berisping of een boete van ten hoogstens 250,= euro.  

 

Fokkers 

 Ten minste 20 jaar fokker, met een aantoonbare waardevolle bijdrage aan de verbetering, 
waaronder de gezondheid, van het ras in Nederland (met een bij de Raad van Beheer 
geregistreerde kennelnaam); met als resultaat een significant aantal Nederlands 
kampioenen.  

 De laatste vijf jaren voor de voordracht niet zijn veroordeeld door het tuchtcollege, anders 
dan voor een berisping of een boete van ten hoogstens 250,= euro. 

 

Anderen 

• Tenminste 4 jaar bestuurslid van de Raad van Beheer;  

• Tenminste 8 jaar lid van het Tuchtcollege of de Geschillencommissie;  

• Voor de ontwikkeling en/of uitvoering van nieuwe ideeën/initiatieven al dan niet verbonden 
aan de kynologie.  

• Personen o.a. keurmeesters en officials welke een bijzondere verdienste hebben voor de 
FCI/RvB erkende hondensport/jacht; of bijzondere activiteit in het belang van de Kynologie. 

• Personen buiten de leden / kynologie met bijzondere verdienste ten behoeve van de Raad 
van Beheer en het houden van honden in Nederland. 

• Personen met bijzondere verdiensten voor ten minste 1 erkend ras.  
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• De laatste vijf jaren voor de voordracht niet zijn veroordeeld door het tuchtcollege, anders 
dan voor een berisping of een boete van ten hoogstens 250,= euro. 

 

Uitvoering 

Een ronde speld in zilverkleur. 

Bij deze onderscheiding behoort een oorkonde.  

 

Uitreiking 

De voorzitter van het Bestuur van de Raad van Beheer, bestuurslid, of een door het bestuur 
aangewezen persoon reikt de bij de onderscheiding behorende speld en oorkonde uit op een 
door het bestuur kenbaar te maken wijze, plaats en activiteit. 
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10. Gouden Erespeld (HR 23.2) 

Voordracht 

Door middel van Voordracht formulier blad 0 en 11.  

 

Toekenningcriteria 

  

Bestuurders 

Tenminste 30 jaar aaneengesloten als voorzitter, penningmeester, secretaris of in een andere 
bestuursfunctie hebben gefungeerd, tevens: 

• Een waardevolle bijdrage te hebben geleverd aan een door het bestuur van de Raad van 
Beheer ingesteld overlegorgaan ( zoals rasgroep, rayon); 

• Een waardevolle bijdrage te hebben geleverd aan een door de Raad van Beheer ingestelde 
commissie (Cie. Werkhonden, Cie. Windhonden, Cie. Jachthonden, etc) of overlegorgaan; 

• Een waardevolle bijdrage te hebben geleverd aan een, door de Raad van Beheer erkende 
expositie, wedstrijd;  

• De laatste vijf jaren voor de voordracht niet zijn veroordeeld door het tuchtcollege, anders 
dan voor een berisping of een boete van ten hoogstens 250,= euro.  

 

Keurmeesters 

• 30 jaar met vaste regelmaat actief als Exterieur Keurmeester; 

• 30 jaar met vaste regelmaat actief als Keurmeester/Jurylid van Erkende 
Windhondenrensport; 

• 30 jaar met vaste regelmaat actief als Keurmeester voor de Overige Hondensporten; 

• 30 jaar met vaste regelmaat actief als Keurmeester voor de Erkende Jachtsport, voor alle 
disciplines. 

 De laatste vijf jaren voor de voordracht niet zijn veroordeeld door het tuchtcollege, anders 
dan voor een berisping of een boete van ten hoogstens 250,= euro.  

 

Fokkers 

• Ten minste 30 jaar fokker met een aantoonbare waardevolle bijdrage aan de verbetering, 
waaronder de gezondheid, van het ras in Nederland (met een bij de Raad van Beheer 
geregistreerde kennelnaam); met als resultaat een significant aantal Nederlands en 
Internationaal kampioenen. Tevens een belangrijke bijdrage te hebben geleverd aan de 
promotie van het ras zowel op nationaal alsook op internationaal niveau.  

 De laatste vijf jaren voor de voordracht niet zijn veroordeeld door het tuchtcollege, anders 
dan voor een berisping of een boete van ten hoogstens 250,= euro.  
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Anderen 

• 8 Jaar bestuurslid van de Raad van Beheer en voorts reeds eerder onderscheiden voor 
verdiensten verricht voor de Raad van Beheer. Indien hiervan geen sprake is, dan dient 
uitgangspunt te zijn de minimale termijn van 4 jaren met verdiensten, welke normaliter 
binnen de functie niet mogen/mochten worden verwacht en deze niet als bijzonder doch als 
buitengewoon zijn aan te merken.  

• Tenminste 16 jaar lid van het Tuchtcollege of de Geschillencommissie;  

• Voor de ontwikkeling en/of uitvoering van nieuwe ideeën/initiatieven al dan niet verbonden 
aan de kynologie.  

• Personen welke een zeer uitzonderlijke verdienste hebben voor de FCI/RvB erkende 
hondensport/jacht; 

• Personen buiten de leden / kynologie met zeer bijzondere verdienste ten behoeve van de 
Raad van Beheer; 

• Personen met zeer uitzonderlijke verdiensten voor tenminste 3 erkende rassen in de 
afgelopen 10 jaar. 

 De laatste vijf jaren voor de voordracht niet zijn veroordeeld door het tuchtcollege, anders 
dan voor een berisping of een boete van ten hoogstens 250,= euro   

 

Uitvoering 

Een ronde speld in goudkleur. 

Bij deze onderscheiding behoort een oorkonde. 

 

Uitreiking 

De voorzitter van het Bestuur van de Raad van Beheer, bestuurslid, of een door het bestuur 
aangewezen persoon reikt de bij de onderscheiding behorende speld en oorkonde uit op een 
door het bestuur kenbaar te maken wijze, plaats en activiteit.  
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11. Erekeurmeester (K.R. 1.4) 

Voordracht 

Door middel van Voordracht formulier blad 0 en 12. 

Op eigen verzoek dan wel op verzoek van ten minste één Aangesloten Vereniging.  

 

Toekenningcriteria 

 Voor de titel komt die Exterieurkeurmeester met een lange staat van dienst, die heeft 
aangegeven niet langer raskeuringen te willen verrichten, in aanmerking. Na benoeming 
vindt plaatsing 'voor het leven' op de Nederlandse lijst van exterieur keurmeesters plaats. De 
titel mag in het binnen- en buitenland worden gedragen. De Erekeurmeester mag vanaf dat 
moment geen afzonderlijke raskeuringen meer verrichten. 

 De laatste vijf jaren voor de voordracht niet zijn veroordeeld door het tuchtcollege, anders 
dan voor een berisping of een boete van ten hoogstens 250,= euro   

 

Uitvoering 

Bij de titel behoort een oorkonde.  

 

Uitreiking 

De voorzitter van het Bestuur van de Raad van Beheer, bestuurslid, of een door het bestuur 
aangewezen persoon reikt de bij de onderscheiding behorende speld en oorkonde uit op een 
door het bestuur kenbaar te maken wijze, plaats en activiteit. 
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12. Gouden Draagpenning (HR 23.3)  

Voordracht. 

Door middel van Voordracht formulier blad 0 en 13. 

 

Toekenningcriteria. 

 De Gouden Draagpenning van de Nederlandse Kynologie kan worden toegekend voor 
buitengewone verdiensten op meerdere terreinen of uitzonderlijke verdiensten op één 
terrein van de Kynologie (al dan niet op voorstel van ten minste vijf verenigingen). 

 De laatste vijf jaren voor de voordracht niet zijn veroordeeld door het tuchtcollege, 
anders dan voor een berisping of een boete van ten hoogstens 250,= euro   

 

Uitvoering. 

De Gouden Draagpenning in een meer hoekige uitvoering.  

 

Uitreiking.  

De voorzitter van het Bestuur van de Raad van Beheer, bestuurslid, of een door het bestuur 
aangewezen persoon reikt de bij de onderscheiding behorende speld en oorkonde uit op een 
door het bestuur kenbaar te maken wijze, plaats en activiteit. 
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13. Lid van Verdienste (HR 23.4) 

Voordracht 

Door middel van het Voordracht formulier + motivatieformulier Nr. 14.  

De algemene Vergadering kan, al dan niet op voorstel van ten minste 10 aangesloten 
verenigingen, degene die door zijn buitengewone verdiensten voor de Nederlandse Kynologie 
van blijvende betekenis is, onder toekenning van het Insigne van Verdienste, benoemen tot Lid 
van Verdienste van de Nederlandse Kynologie. 

 

Toekenningcriteria 

 Voor degene die door zijn buitengewone verdiensten voor de Nederlandse Kynologie van 
blijvende betekenis is.  

 De laatste vijf jaren voor de voordracht niet zijn veroordeeld door het tuchtcollege, 
anders dan voor een berisping of een boete van ten hoogstens 250,= euro   

 

Uitvoering 

Een ovale insigne in een uitvoering door het bestuur van de Raad van Beheer te bepalen. 

 

Uitreiking 

De voorzitter van het Bestuur van de Raad van Beheer, bestuurslid, of een door het bestuur 
aangewezen persoon reikt de bij de onderscheiding behorende speld en oorkonde uit op een 
door het bestuur kenbaar te maken wijze, plaats en activiteit. 
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INDIENEN VOORDRACHTEN. 

14. Voordrachten kunnen door eenieder, zowel het Bestuur, de Aangesloten verenigingen 
als privé personen, ingediend worden voor de de Sporttrofee van de Nederlandse 
Kynologie.  

15.  Voordrachten kunnen door het Bestuur en de aangesloten verenigingen ingediend 
worden voor de Zilveren Erespeld, de Gouden Erespeld, de Gouden Draagpenning en 
het Lid van Verdienste.  

16.  Voor het indienen van een voordracht dient gebruik gemaakt te word en van een 
speciaal voordrachtformulier "Onderscheidingen". Deze is te vinden onder de knop 
"Inschrijvingen, aanvragen & bestellingen"op www.raadvanbeheer.nl of te verkrijgen via 
het kantoor van de Raad van Beheer.  

17.  Voordrachten voor de  Sporttrofee van de Nederlandse Kynologie,  de Zilveren Erespeld 
en de Gouden Erespeld dienen voor 15 december van het kalenderjaar ingediend te 
worden.  

 

BESLUITVORMING 

18.  Alle voordrachten tezamen worden in de bestuursvergadering van de Raad van Beheer 
van februari daaropvolgend besproken en volgt besluitvorming.  

19.  Bericht over toekenning dan wel afwijzing volgt in februari/maart.  

20.  Het voldoen aan vermelde criteria geeft geen automatisch recht op toekenning van de 
aangevraagde onderscheiding. Het bestuur beslist in alle voorkomende gevallen waarbij 
onder meer het gedrag van de voorgedragen persoon, los van de bovengenoemde 
toetsingscriteria, onderwerp van de beoordeling kan zijn. Bij een negatieve beslissing 
van het bestuur worden geen redenen vermeld. 

 

UITREIKING 

21.  De uitreiking kan zo mogelijk plaatsvinden op een weekend in het eerste kwartaal van 
het jaar. 

22.  De uitreiking vindt in besloten kring plaats.  

 

INWERKINGTREDING  

23. De herziene Uitvoeringsregels zijn door het bestuur van de Raad van Beheer vastgesteld 
op 1 december 2016 en treden in werking op 1 februari 2017. 

24.  Bij inwerkingtreding van deze Uitvoeringsregels vervallen alle vorige reglementen/criteria 
betrekking hebbende op de Onderscheidingen Raad van Beheer 

 

PUBLlCATIE 

25.  De nieuwe criteria en voordrachtsformulieren worden na de besluitvorming op de 
bestuursvergadering van 1 december 2016 op de website van de Raad van Beheer 
gepubliceerd.  

http://www.raadvanbeheer.nl/
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26. Alle leden worden door middel van een mailing op de hoogte gesteld.  


