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10.  criteria ZILVEREN ERESPELD  
 

Voldoet aan een of meerdere criteria voor toekenning namelijk:  

1. Bestuurders 

1.a  Tenminste 20 jaar aaneengesloten als voorzitter, penningmeester, secretaris of in een andere 

bestuursfunctie hebben gefungeerd, tevens: 

 

Periode bestuurslid  : van   t/m      

Vereniging(en)  :        

 

Periode bestuurslid  : van                     t/m                                         

Vereniging(en)  :                                         

 

Periode bestuurslid  : van    t/m     

Vereniging(en)  :       

 

1.b  Een waardevolle bijdrage te hebben geleverd aan een door het bestuur van de Raad van Beheer 

ingesteld overlegorgaan ( zoals rasgroep, rayon); 

Periode bestuurslid  : van   t/m      

Overlegorgaan  :        

 

Periode bestuurslid  : van                     t/m                                         

Overlegorgaan  :                                         
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1.c  Een waardevolle bijdrage te hebben geleverd aan een door de Raad van Beheer ingestelde 

commissie (Cie. Werkhonden, Cie. Windhonden, Cie. Jachthonden) 

Periode bestuurslid  : van   t/m      

Commissie  :        

 

Periode bestuurslid  : van                     t/m                                         

Commissie  :                                         

 

1.d  Een waardevolle bijdrage te hebben geleverd aan een, door de Raad van Beheer erkende 

expositie, wedstrijd;  

             

2. Fokkers 

Ten minste 20 jaar fokker, met een aantoonbare waardevolle bijdrage aan de verbetering van het 

ras in Nederland (bij de Raad van Beheer geregistreerde kennel); met als resultaat een significant 

aantal Nederlands kampioenen.  

Omschrijving:     Kennelnaam: 

            

            

             

3. Anderen 

3.a  Tenminste 4 jaar bestuurslid van de Raad van Beheer;  

3.b  Tenminste 8 jaar lid van het Tuchtcollege of de Geschillencommissie;  

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

kynologie.  

3.d  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. 

3.e Personen buiten de leden / kynologie met bijzondere verdienste ten behoeve van de Raad van 

Beheer en het houden van honden in Nederland. 

3.f Personen met bijzondere verdiensten voor ten minste 1 erkend ras. 


