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Regeling onderscheidingen  Badminton Nederland 
 
In deze regeling wordt beschreven hoe Badminton Nederland omgaat met het bedanken en 
decoreren van leden die een bijzondere rol binnen de organisatie hebben vervuld. De genoemde 
criteria bieden leden en verenigingen die een persoon willen voordragen voor een decoratie een 
basis voor een eventuele voordracht.   
 
Afscheid van een carrière 
De basis van het bedank- en decoratiestelsel is het stilstaan bij het leveren van een bijdrage van 
een vrijwilliger aan Badminton Nederland. Daarom wordt in beginsel iedere vrijwilliger die iets 
voor de organisatie doet bedankt. De gradatie van het bedankje varieert afhankelijk van de aard 
van de activiteit en de lengte van de uitoefening van een functie. De hoofdlijnen zijn als volgt: 
o Afscheid als vrijwilliger van de werkorganisatie: 

o Na het uitvoeren van een incidentele taak: een bedankje per brief. 
o Na het uitvoeren van een structurele taak: een bedankje per brief met een bos 

bloemen die wordt uitgereikt dan wel thuis bezorgd. 
o Afscheid als speler: 

o Na een carrière van minimaal 5 jaar: een bedankje per brief. 
o Na een carrière van minimaal 10 jaar: een bedankje per brief met een bos bloemen 

die wordt uitgereikt dan wel thuis bezorgd. 
o Afscheid als wedstrijdfunctionaris: 

o Na een carrière van minimaal 5 jaar: een bedankje per brief. 
o Na een carrière van minimaal 10 jaar: een bedankje per brief met een bos bloemen 

die wordt uitgereikt dan wel thuis bezorgd. 
Indien een vrijwilliger, speler of wedstrijdfunctionaris een bijzondere bijdrage heeft geleverd 
gedurende zijn activiteiten kan besloten worden hem of haar in het openbaar te eren tijdens 
een bijeenkomst of evenement waaraan mensen deelnemen die kennis hebben van diens 
activiteiten. 
 
 
I Prestaties als vrijwilliger of als wedstrijdfunctionaris 
 
De basis voor het verlenen van een erelidmaatschap of lidmaatschap van verdienste is geregeld 
in hoofdstuk II, artikel 1, lid 4 van de Statuten:  
“Ereleden en leden van verdienste zijn leden, als bedoeld in lid 1 onder b en c, die zich voor 
Badminton Nederland en/of de badmintonsport op eervolle wijze hebben onderscheiden 
respectievelijk zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en aan wie op voorstel van het 
Bondsbestuur door een Bondsvergadering met een meerderheid van tenminste twee/derde het 
predicaat 'erelid' of 'lid van verdienste' is verleend.” 
 
 
 
 



 

Regeling onderscheidingen   
Badminton Nederland 2     05/18 

Erelidmaatschap 
Er zijn leden die gedurende hun loopbaan een zeer bijzondere prestatie hebben laten zien. In 
deze gevallen kan aan de Bondsvergadering een voorstel tot verlening van het erelidmaatschap 
worden gedaan. Criteria zijn: 

 De verdienste moet van zeer grote binnen- en buitenlandse betekenis zijn voor de 
continuïteit van Badminton Nederland en/of de sport badminton.   

 De verdienste is op basis van langdurige én uitstekende kwalitatieve uitvoering van een of 
meerdere functies voor de landelijke en/of regionale organisatie, bij voorkeur tenminste 25 
jaar. 

 De verdienste moet aantoonbaar in de vorm van geleverde prestaties. 

 De verdienste moet minimaal van landelijke betekenis zijn. 

 Het erelidmaatschap wordt toegewezen door de Bondsvergadering op voordracht van het 
bondsbestuur of minimaal 3 afgevaardigden. 

 
Het versiersel is een tegeltje met het logo van Badminton Nederland erop met ‘Erelidmaatschap 
Badminton Nederland, naam van het Erelid en datum van de Bondsvergadering waartoe 
besloten is’. 
 
Lidmaatschap van Verdienste 
Er zijn leden die gedurende hun loopbaan een bijzondere prestatie hebben laten zien. In deze 
gevallen kan aan de Bondsvergadering een voorstel tot verlening van het lidmaatschap van 
verdienste worden gedaan. Criteria zijn: 

 De verdienste moet van grote betekenis zijn voor de continuïteit van Badminton Nederland 
en/of de sport badminton.  

 De verdienste is op basis van langdurige én zeer goede kwalitatieve uitvoering van een of 
meerdere functies binnen de landelijke en/of regionale organisatie, bij voorkeur tenminste 
25 jaar. 

 De verdienste moet aantoonbaar zijn in de vorm van geleverde prestaties. 

 De verdienste moet van landelijke betekenis zijn. 

 Het lidmaatschap van verdienste wordt toegewezen door de Jaarvergadering op voordracht 
van het bondsbestuur of minimaal 3 afgevaardigden. 

 
Het versiersel is een tegeltje met het logo van Badminton Nederland erop met ‘Lidmaatschap 
van Verdienste Badminton Nederland, naam van het lid van verdienste en datum van de 
Bondsvergadering waartoe besloten is’. 
 
Erepenning in goud 
Er zijn leden die gedurende hun loopbaan binnen de landelijke organisatie een goede prestatie 
laten zien. In deze gevallen kan het bestuur een erepenning in goud toekennen. Criteria zijn: 

 De verdienste moet aantoonbaar zijn.  

 De verdienste is van zodanige betekenis dat de landelijke organisatie beter is gaan 
functioneren op het werkterrein van de te onderscheiden persoon en/of dat de ontwikkeling 
van de badmintonsport landelijk is bevorderd.  
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 De verdienste resulteert uit de langdurige uitvoering van een of meerdere functies, 
gedurende minimaal 10 jaar voor de landelijke organisatie.  

 De speld in goud wordt toegewezen door het bondsbestuur op voordracht van een 
medewerker van de werkorganisatie van de bond, een vereniging of tenminste vijf leden.  

 
Het versiersel is een vergulde penning met het logo van Badminton Nederland erop. 
 
Erepenning in zilver 
Er zijn leden die gedurende hun loopbaan binnen een cluster of vereniging een goede prestatie 
laten zien. In deze gevallen kan het bestuur een erepenning in zilver toekennen. Criteria zijn: 

 De verdienste moet aantoonbaar zijn. 

 De verdienste is van zodanige betekenis dat een cluster beter is gaan functioneren en/of dat 
de ontwikkeling van de badmintonsport in het cluster is bevorderd. 

 De verdienste resulteert uit de langdurige uitvoering van een of meerdere functies, 
gedurende minimaal 10 jaar voor een vereniging of een cluster.  

 De speld in zilver wordt toegewezen door het bondsbestuur op voordracht van een 
medewerker van de werkorganisatie van de bond, een vereniging  of tenminste vijf leden.  

 
Het versiersel is een verzilverde penning met het logo van Badminton Nederland erop. 
 
Erepenning in brons 
Er zijn leden die gedurende hun loopbaan binnen een vereniging een goede prestatie laten zien. 
In deze gevallen kan het bestuur een erepenning in brons toekennen. Criteria zijn: 

 De verdienste moet aantoonbaar zijn. 

 De verdienste is van zodanige betekenis dat een vereniging beter is gaan functioneren en/of 
dat de ontwikkeling van de badmintonsport lokaal is bevorderd. 

 De verdienste resulteert uit de langdurige uitvoering van een of meerdere functies, 
gedurende minimaal 10 jaar voor een vereniging.  

 De erepenning in brons wordt toegewezen door het bondsbestuur op voordracht van een 
medewerker van de werkorganisatie van de bond, een vereniging  of tenminste vijf leden.  

 
Het versiersel is een bronzen penning met het logo van Badminton Nederland erop. 
 
 
II Wedstrijdprestaties 
 
Ook spelers en teams (inclusief de technische staf) kunnen beloond worden voor bijzondere 
prestaties. De basis is het stilstaan bij overwinningen bij internationale evenementen: 

 Iedere Nederlandse speler die, onafhankelijk van leeftijd, een overwinning behaalt in een 
internationaal toernooi ontvangt een felicitatiebrief. 

 Iedere Nederlandse speler die, onafhankelijk van leeftijd, een overwinning behaalt in een 
internationaal kampioenschap (te weten EK, WK, in alle categorieën) ontvangt een 
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felicitatiebrief en bloemen. Afhankelijk van de mogelijkheden worden de bloemen 
persoonlijk uitgereikt. 

 
Erepenning in goud voor bijzondere wedstrijdverdienste 
Er zijn spelers en/of teams (inclusief de technische staf) die gedurende hun loopbaan een zeer 
bijzondere prestatie laten zien. In deze gevallen kan het bestuur een legpenning in goud 
toekennen. Criteria zijn: 

 De verdienste moet aantoonbaar zijn.  

 De verdienste bestaat uit het: 
o medaille op Olympische spelen 
o winnaar WK, individueel of team  
o winnaar EK, individueel of team 
o titel Super Serie 
o ‘carrière’-afsluiting 

 De legpenning in goud wordt toegewezen door het bondsbestuur op voordracht van een 
bondsbestuurslid, algemeen directeur of de technisch directeur.  

 
Het versiersel is een vergulde pin met het logo van Badminton Nederland erop. 
 
Erepenning in zilver voor bijzondere wedstrijdverdienste 
Er zijn spelers en of/teams (inclusief de technische staf) die gedurende hun loopbaan een zeer 
bijzondere prestatie laten zien. In deze gevallen kan het bestuur een legpenning in zilver 
toekennen. Criteria zijn: 

 De verdienste moet aantoonbaar zijn.  

 De verdienste bestaat uit het: 
o Zilveren of bronzen medaille WK, individueel of team 
o Zilveren of bronzen medaille EK, individueel of team 
o Grand Prix titel of halve finale Superserie  

 De legpenning in zilver wordt toegewezen door het bondsbestuur op voordracht van een 
bondsbestuurslid, algemeen directeur of de technisch directeur.  

 
Het versiersel is een verzilverde legpenning met het logo van Badminton Nederland erop. 
 
III  Prestaties of verdiensten als vereniging 
 
Erepenning in brons voor verenigingen 
Jubileum 
Aan verenigingen die jubileren wordt een bronzen erepenning uitgereikt voor waardering en 
dank van het promoten van de sport. De vereniging dient zelf  Badminton Nederland te 
informeren over dit heugelijke feit. Dit geldt vanaf een 25-jarig jubileum. 
 
Bijzondere prestatie 
Voor bijzondere prestaties wordt aan verenigingen een bronzen erepenning uitgereikt. 
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Bijzondere prestaties zijn: 
- organisatie van een (inter)nationaal toernooi  
- succesvolle initiëren en uitvoeren van een project ten behoeve van de promotie en de groei 
van de badmintonsport in Nederland 
 
De erepenning in brons wordt toegewezen door het bondsbestuur op voordracht van een 
bondsbestuurslid of algemeen manager.  
 
Het versiersel is een penning van brons met het logo van Badminton Nederland erop. 
 
Erepenning in goud 
Er zijn personen die van betekenis zijn voor badminton in Nederland, gedurende een aantal 
jaren (minimaal 10) of eenmalig voor een bijzondere prestatie. In deze gevallen kan het bestuur 
een erepenning in goud toekennen. Criteria zijn: 

 De verdienste moet aantoonbaar zijn.  

 De verdienste is van zodanige betekenis dat de ontwikkeling en de promotie van de 
badmintonsport landelijk is bevorderd.  

 De speld in goud wordt toegewezen door het bondsbestuur op voordracht van een 
medewerker van de werkorganisatie van de bond of tenminste vijf leden.  

 
Het versiersel is een vergulde penning met het logo van Badminton Nederland erop. 
 
Erepenning in zilver 
Er zijn personen die van betekenis zijn voor in hun cluster/regio, gedurende een aantal jaren 
(minimaal 10) of eenmalig voor een bijzondere prestatie. In deze gevallen kan het bestuur een 
erepenning in zilver toekennen. Criteria zijn: 

 De verdienste moet aantoonbaar zijn. 

 De verdienste is van zodanige betekenis dat een cluster beter is gaan functioneren en/of dat 
de ontwikkeling van de badmintonsport in het cluster is bevorderd. 

 De verdienste is van zodanige betekenis dat de ontwikkeling en de promotie van de 
badmintonsport op cluster /regio-niveau is bevorderd.  

 De speld in zilver wordt toegewezen door het bondsbestuur op voordracht van een 
medewerker van de werkorganisatie van de bond of tenminste vijf leden.  

 
Het versiersel is een verzilverde penning met het logo van Badminton Nederland erop. 
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Toelichting op het voorgaande 
De volgende criteria spelen een rol in de beoordeling van de waarde van het functioneren: 
o Zwaarte functie: de zwaarte van de uitgeoefende functie(s) wordt meegenomen in de 

beoordeling van de toekenning van de aard van de onderscheiding. 
o Moment van uitreiken: 

o De onderscheidingen voor bijzondere wedstrijdverdienste worden zo spoedig 
mogelijk na het behalen van de betreffende prestaties uitgereikt.  

o De overige onderscheidingen worden alleen toegekend als betrokkene afscheid 
neemt van het uitoefenen van een vrijwilligersfunctie. 

o Onderbrekingen: het kan zijn dat een vrijwilliger door omstandigheden zijn functie(s) heeft 
neergelegd en enkele seizoenen later weer de draad oppakt. Dan wordt bij de toekenning 
van een onderscheiding beide perioden opgeteld. 

o Tuchtzaak: soms komt het voor dat een vrijwilliger wordt voorgedragen, die ooit een sanctie 
heeft gekregen van de bond. Het bestuur zal de ernst hiervan meewegen, waarbij geldt dat 
een door de Tuchtcommissie of Commissie van Beroep opgelegde sanctie betekent dat het 
verlenen van een onderscheiding niet mogelijk is. 

o Betaalde functies: aangezien de regeling zich richt op de waardering van de inzet van 
vrijwilligers worden betaalde functies niet meegenomen in de beoordeling van een 
aanvraag. 

o Louter lid: iedere vereniging kent wel een aantal jubilarissen vanwege de lengte van het 
lidmaatschap. Het louter lid zijn van een vereniging is echter onvoldoende is om voor een 
onderscheiding in aanmerking te komen. De verdiensten liggen in zo'n geval immers vaak in 
een (eerdere) periode van sportieve prestaties en in een jarenlang trouw lidmaatschap. Deze 
elementen kunnen door de vereniging zelf worden gewaardeerd.  

o Indien door het bestuur besloten wordt dat een door een vereniging voorgedragen 
vrijwilliger niet in aanmerking komt voor een decoratie vanwege Badminton Nederland, kan 
deze vereniging zelf een eerbewijs verzorgen. De meeste reguliere verenigingen kennen een 
erelidmaatschap. Aanbevolen wordt om ook hiertoe criteria op te stellen. 

 
 

De, in de paragrafen I, II en III beschreven, opbouw in onderscheidingen is op 15 oktober 2005 
goedgekeurd door de Bondsvergadering en is op 13 december 2010 nader van 
toekenningscriteria voorzien door het bestuur. Op 10 september 2011 is de titel legpenning 
aangepast in erepenning. 
 


