Reglement Waarderingen
HOOFDSTUK 1: Algemeen
Artikel 1.
De TBN kent de mogelijkheid om zijn waardering en erkentelijkheid tot uiting te brengen ten
opzichte van degenen die de TBN buitengewone tot zeer goede diensten hebben bewezen.
Artikel 2.
1.

De TBN kent de volgende vormen van waardering of erkentelijkheid:
- bondsridderschap goud, zilver of brons
- districtsonderscheiding.

2.

Het bondsbestuur en de districtsbesturen van de TBN hebben ook mogelijkheden om
hun waardering of erkentelijkheid tot uiting te brengen ten opzichte van degenen, die
de TBN in het algemeen buitengewone diensten hebben bewezen.
De reden en de aard van, zowel als de wijze waarop waardering of erkentelijkheid
gerealiseerd kan worden, worden geregeld in dit reglement.

Artikel 3.
1.

Het bondsbestuur kan haar waardering of erkentelijkheid tot uiting brengen aan een
natuurlijk persoon, lid casu quo oud lid van de TBN, door de betrokkene te benoemen
tot bondsridder met het gouden, zilveren of bronzen ereteken. Tevens hoort daarbij
een oorkonde

2.

De districtsbesturen kunnen hun waardering of erkentelijkheid tot uiting brengen aan
een natuurlijk persoon, lid casu quo oud lid van de TBN, door het uitreiken van een
erespeld, met een daarbij behorende oorkonde. Deze onderscheiding wordt verleend
indien bedoeld lid casu quo oud lid van de TBN zich op een wijze, zoals omschreven in
hoofdstuk 3 van dit reglement, verdienstelijk heeft gemaakt, doch niet in aanmerking
komt voor de in lid 1 van dit artikel genoemde uitingen van waardering of
erkentelijkheid.

Artikel 4.
De benoeming tot bondsridder met het bronzen of zilveren ereteken houdt niet in dat de
betrokkene bij continuering van zijn activiteiten. na verloop van welke periode dan ook, in
aanmerking dient te komen voor een naast hogere benoeming. Dit geldt ook ten aanzien van
het gestelde in artikel 3 lid 2 van dit reglement.
Artikel 5.
Indien het bondsbestuur iemand wenst te onderscheiden op de wijze, zoals in artikel 3 van dit
reglement is aangegeven, terwijl de betrokkene reeds onderscheiden was op een wijze, zoals
in bedoeld artikel is aangegeven, dan kan dit alleen als de nieuwe onderscheiding van hogere
orde is dan een reeds verstrekte. De eerder verleende onderscheiding komt daarmede te
vervallen.
HOOFDSTUK 2:

Benoeming tot bondsridder door het bondsbestuur.

Artikel 6.
1.

Om in aanmerking te komen voor het bondsridderschap dient men activiteiten te
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hebben ontwikkeld van organisatorische of van technische aard. De inzet van de
betrokkene dient min of meer continu van karakter te zijn geweest.
De periode, waarover de activiteiten van de betrokkene zich hebben uitgestrekt, dient
tenminste 10 jaren bedragen te hebben. In bijzondere gevallen kan door het
bondsbestuur van deze termijn worden afgeweken.
2.

De voordracht voor benoeming tot bondsridder kan gedaan worden door het
bondsbestuur of door het districtsbestuur van het district waar het lid staat
ingeschreven.
De uitreiking van de versierselen geschiedt door het bondsbestuur of door het
betreffende districtsbestuur.

3.

Een door een districtsbestuur ingediende voordracht dient schriftelijk van een motivatie
te worden voorzien en te worden ingediend bij het bondsbestuur.

4.

Om tot bondsridder met het gouden ereteken te worden benoemd dient men zeer
duidelijke tot grote verdiensten jegens de TBN te hebben gehad.
Om tot bondsridder met het zilveren ereteken te worden benoemd dient men zeer
duidelijke verdiensten jegens de TBN te hebben gehad
Om tot bondsridder met het bronzen ereteken te worden benoemd dient men duidelijke
verdiensten jegens de TBN te hebben gehad

5.

Benoemingen zullen bij de eerstvolgende gelegenheid na de uitreiking worden bekend
gemaakt in de officiële mededelingen van de TBN

HOOFDSTUK 3:

Districtsonderscheiding.

Artikel 7.
Een districtsbestuur heeft de mogelijkheid om haar waardering of erkentelijkheid tot uiting te
brengen zoals is omschreven in artikel 3 lid 2 van dit reglement.
Artikel 8.
De volgende personen kunnen in aanmerking komen.
1.
a.
Bestuursleden of kader van lidrechtspersonen, die 10 jaar of langer in de
vereniging of sportschool hebben gefunctioneerd en tevens in die periode lid
waren van de TBN.
b.
Lidnatuurlijke personen van de TBN die zich gedurende een periode van 10
jaar of langer verdienstelijk hebben gemaakt voor het gestelde in artikel 2.2 van
de statuten en tevens in die periode lid waren van de TBN.
c.
Districtsbestuursleden die minimaal 6 jaar of langer als zodanig hebben
gefungeerd.
2.

De voordracht kan worden gedaan door een lid van het betreffende districtsbestuur of
door derden. Indien de voordracht door derden wordt gedaan dienen dit minimaal twee
meerderjarige leden van de TBN te zijn.

3.

Niet in aanmerking komen zij die eerder tot bondsridder zijn benoemd.

4.

Alle voordrachten dienen schriftelijk van een motivatie voorzien te worden ingediend bij
het districtsbestuur van het district waar de betrokkene is ingeschreven.

5.

Voordat een districtbestuur overgaat tot uitreiking van een districtsonderscheiding zal
het districtsbestuur vooraf kontact hebben met het bondsbestuur. Deze verantwoording
ligt bij het desbetreffende districtsbestuur.

reglement van waarderingen ©TBN 15 december 2002

2

Artikel 9.
1.

De uitreiking van de districtsonderscheiding geschiedt door het districtsbestuur; plaats
datum en tijdstip worden door het districtsbestuur bepaald.

2

De uitreiking zal bij de eerstvolgende gelegenheid worden bekend gemaakt in de
officiële mededelingen van het betreffende district en in de officiële mededelingen van
de TBN

HOOFDSTUK 4:

Slotbepalingen.

Artikel 10.
De tuchtcommissie en de commissie van beroep hebben het recht een bondsridder het
bondsridderschap te ontnemen, alsmede een districtsonderscheiding ongedaan te maken
indien daartoe overeenkomstig het tuchtreglement de noodzaak bestaat.
Artikel 11.
Van de benoemingen en bijbehorende motivatie wordt een registratie bijgehouden door op het
bondsbureau. Een districtsbestuur dient, na uitreiking van een districtsonderscheiding, de
benoemingen en bijbehorende motivatie toe te sturen aan het bondsbureau ter registratie.
In de registratie van de benoemingen wordt een aantekening gemaakt indien de
tuchtcommissie of de commissie van beroep een benoeming ongedaan heeft gemaakt.
Artikel 12.
Voorzover in bepaalde gevallen in dit reglement niet is voorzien neemt het bondsbestuur
respectievelijk, indien deze bepalingen betreffen als omschreven in hoofdstuk 3, het
districtsbestuur een beslissing.
Artikel 13.
Een voorstel tot wijziging of aanvulling van dit reglement kan bij het bondsbestuur worden
ingediend door:
1.

districtsafgevaardigden, mits het voorstel ondertekend is door zoveel afgevaardigden
als het district met het minste aantal afgevaardigden telt;

2.

het districtsbestuur

Ook het bondsbestuur is gerechtigd een voorstel tot wijziging of aanvulling van het reglement
op te stellen.
Artikel 14.
Het voorstel als in het vorige artikel bedoeld, dient woordelijk en voorzien van een toelichting
te worden ingediend bij de bondsvergadering, welke daaromtrent besluit op de wijze, als
bepaald bij de bonsstatuten.
Artikel 15.
In alle gevallen, waarin noch door de bondsstatuten, noch door dit reglement, noch door
andere reglementen wordt voorzien, beslist het bondsbestuur binnen de haar toekomende
bevoegdheden.
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