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Onderscheidingsbeleid 

 

Onderscheiding Criteria Toekenning 
door: 

Uitreiking 
door/tijdens: 

Bestuurlijk 
en/of sportief 

   

Erelid Personen die zich nationaal en/of interna-
tionaal voor de paarden- en ponysport in 
het algemeen en voor de KNHS in het 
bijzonder zeer verdienstelijk hebben 
gemaakt. Bij hoge uitzondering kan dat ook 
een niet-lid zijn. 
Paardensporters, die een uitzonderlijke 
staat van dienst hebben en al Lid van 
Verdienste zijn of een gouden insigne of 
gouden speld hebben ontvangen in de 
periode, voorafgaand aan deze regeling. 

Door de 
Ledenraad op 
voorstel van het 
KNHS-bestuur. 

Voorzitter KNHS-
bestuur tijdens 
passende 
gelegenheid. 

Lid van 
verdienste 

Personen die zich voor de paarden- en 
ponysport in het algemeen en voor de 
KNHS in het bijzonder langdurig 
verdienstelijk hebben gemaakt. Bij hoge 
uitzondering kunnen dat ook niet-leden 
zijn. 
Personen, die in de periode, voorafgaand 
aan deze regeling, een gouden insigne 

hebben ontvangen. 
Paardensporters (senioren), die tijdens 
O.S., W.K.’s en E.K.’s minimaal drie gouden 
medailles of in totaal tien medailles hebben 
gewonnen. 
Personeelsleden, die kunnen terugzien op 
een zeer verdienstelijke bijdrage aan de 
KNHS en die een belangrijke bijdrage aan 
de paarden- en ponysport hebben geleverd.  

Door het KNHS-
bestuur. 
Door het KNHS-
bestuur op 
voordracht van 
derden. 
 
 

 
 
 
 

Voorzitter KNHS-
bestuur tijdens 
passende 
gelegenheid. 

Bestuurlijk    

Gouden speld Wegens bijzondere bestuurlijke inzet voor 
de paarden- en ponysport op nationaal 
en/of internationaal niveau gedurende 
minimaal 9 jaar. 
Voor KNHS-bestuursleden, die de maximale 
zittingstermijn hebben bereikt . 
Voor ledenraadsleden met minimaal zes 
zittingsjaren, die daarnaast gedurende 
langere tijd actief in één of meer functies 
binnen de KNHS actief zijn geweest. 
Personeelsleden, die kunnen terugzien op 
een  verdienstelijke bijdrage aan de KNHS 
en die een bijdrage aan de paarden- en 
ponysport hebben geleverd. 

Door het KNHS-
bestuur. 
Door het KNHS-
bestuur op 
voordracht van 
derden. 

Lid KNHS-
bestuur tijdens 
jaarhuldiging of 
bij passende 
gelegenheid. 

Zilveren speld Wegens bijzondere bestuurlijke inzet voor 
de paarden- en ponysport op regionaal 
niveau gedurende minimaal 9 jaar. 

Door het directie-
secretariaat op 
voordracht van 
regiobestuur of 
derden. 

Voorzitter 
regiobestuur 
tijdens regio-
vergadering of 
bij passende 
gelegenheid. 

Bronzen speld Wegens bijzondere bestuurlijke inzet voor 
de paarden- en ponysport op kring- en/of 
locaal niveau gedurende minimaal 9 jaar. 

Door het directie-
secretariaat op 
voordracht van 
kringbestuur, 
lokaal bestuur of 
derden. 

Voorzitter 
kringbestuur 
tijdens kring-
vergadering of 
bij passende 
gelegenheid. 

 
 

   



 

 

 2 

Onderscheidingsbeleid 

Sportief    

Gouden insigne Eenmalig voor de paardensporters en 
teams (inclusief bondscoach of chef 
d’equipe), die tijdens de O.S., een W.K. of 
een E.K. een gouden medaille winnen. 
Eenmalig voor paardensporters, die 
vijfmaal een N.K. winnen. 

Door het KNHS-
bestuur op 
voordracht van 
de technisch 
directeur of de 
manager 
wedstrijdsport. 

Lid KNHS-
bestuur tijdens 
jaarhuldiging of 
bij passende 
gelegenheid. 

KNHS 
Eremedaille 

Eenmalig voor paardensporters, die voor 
het eerst een N.K. winnen. 
Eenmalig voor paardensporters, die voor de 
derde keer een KNHS-kampioenschap 
winnen, mits zij nog geen N.K. hebben 
gewonnen. 

Door het KNHS-
bestuur op 
voordracht van 
de technisch 
directeur of de 
manager 
wedstrijdsport. 

Lid KNHS-
bestuur tijdens 
jaarhuldiging of 
bij passende 
gelegenheid. 

Ruiterster Bestaande regeling. Door het KNHS-
bestuur op 
aanvraag van de 
ruiter. 

Lid KNHS-
bestuur tijdens 
jaarhuldiging of 
tijdens 
regiovergadering. 

FEI-pin Voor officials op internationaal niveau. Door de FEI. Wordt door de 
FEI toegezonden. 

Wit–gouden 
jubileum-
officialpin 

Voor officials op nationaal niveau, die 
gedurende 20 jaren actief official zijn (incl. 
eventuele jaren op breedtesportniveau). 

Door afd. 
Opleidingen op 
voordracht van 
derden. 

Wordt met 
bedankbrief 
toegezonden. 

Wit-gouden 
officialpin 

Voor wie official wordt op nationaal niveau 
(categorie 1). 

Door afd. 
Opleidingen. 

Op moment van 
promotie. 

Oranje jubileum-
officialpin 

Voor officials op breedtesportniveau, die 
gedurende 20 jaren op dit niveau actief 
official zijn. 

Door afd. 
Opleidingen op 
voordracht van 
derden. 

Wordt met 
bedankbrief 
toegezonden. 

Oranje officialpin Voor wie official wordt op 
breedtesportniveau. 

Na de opleiding. 
Door afd. 
Opleidingen. 

Bij verstrekken 
licentie. 

 
 
Algemeen 
 

 De onderscheidingen worden uitsluitend toegekend aan leden, tenzij in dit reglement anders is vermeld. 
 Voor de zilveren en bronzen speld is een Reglement van Toekenning gemaakt zodat binnen de regio’s en 

kringen een uniforme toekenning wordt gehanteerd.  
 Over de toekenning van het erelidmaatschap kan het KNHS-bestuur de Ledenraad te allen tijde schriftelijk 

en vertrouwelijk consulteren. 
 Het KNHS-bestuur kan om haar moverende redenen afwijkend beslissen over de toekenning van 

onderscheidingen, met uitzondering van het erelidmaatschap en het lidmaatschap van verdienste. 
 Het KNHS-bestuur kan een onderscheiding postuum toekennen. Voor de postume toekenning van het 

erelidmaatschap is consultatie van de Ledenraad vereist. 
 Het KNHS-bestuur kan een voordracht zonder opgave van redenen weigeren. 
 Ereleden en Leden van Verdienste betalen geen contributie, krijgen de KNHS-bladen gratis toegezonden 

en ontvangen een uitnodiging voor KNHS-evenementen. 
 Sportieve onderscheidingen (alleen de door de onderscheidene verkregen hoogste onderscheiding in zijn 

soort) mogen tijdens wedstrijden worden gedragen. 
 Aan onderscheidingen kunnen geen rechten worden ontleend, anders dan hierboven aangegeven. 
 Het overzicht van de onderscheidingen, het Reglement van Toekenning en het aanvraagformulier zilveren 

en bronzen speld worden op de KNHS-website gepubliceerd. 
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Reglement van Toekenning 
 
Onderstaand het Reglement van Toekenning Zilveren en Bronzen Speld KNHS. 

 

 
Reglement van Toekenning 

Zilveren en Bronzen Speld KNHS 
 
 
Artikel 1: Toekenning zilveren en bronzen speld 
De zilveren speld wordt toegekend aan leden van de KNHS, die zich onderscheiden hebben op regionaal gebied. De 
bronzen speld wordt toegekend aan leden van de KNHS, die zich onderscheiden hebben op kring- en/of locaal 
niveau. 
 
 
Artikel 2: Zilveren Speld 
De zilveren speld wordt toegekend wegens bijzondere bestuurlijke inzet voor de paarden- en/of ponysport op 
regionaal niveau gedurende minimaal negen jaar. Daarnaast heeft betrokkene zich gedurende lange tijd doch 
tenminste tien jaar ook op andere wijze verdienstelijk gemaakt in en voor de paardensport. Betrokkene was 
gedurende de periode, die de aanvraag omvat, lid van de KNHS of een van zijn rechtsvoorgangers. 
 
Artikel 3: Bronzen Speld 
De bronzen speld wordt toegekend wegens bijzondere bestuurlijke inzet voor de paarden- en/of ponysport op 
kring- en/of locaal niveau gedurende minimaal negen jaar. Daarnaast heeft betrokkene zich gedurende lange tijd 
doch tenminste tien jaar ook op andere wijze verdienstelijk gemaakt in en voor de paardensport. Betrokkene was 
gedurende de periode, die de aanvraag omvat, lid van de KNHS of een van zijn rechtsvoorgangers. 
 
Artikel 4: Aanvraag Zilveren Speld 
De zilveren speld wordt aangevraagd door het regiobestuur of door derden. 
 
Artikel 5: Aanvraag Bronzen Speld 
De bronzen speld wordt aangevraagd door het kringbestuur, het bestuur van een locale vereniging of door derden. 
 
Artikel 6: Indienen aanvraag 
Voor het indienen van de aanvraag dient men gebruik te maken van het van de KNHS-website te downloaden 
aanvraagformulier, dat volledig ingevuld per post of per e-mail wordt toegezonden aan het Directiesecretariaat van 
de KNHS. 
 
Artikel 7: Beoordeling aanvraag 
De beoordeling van de aanvraag geschiedt door het Directiesecretariaat. Het Directiesecretariaat kan een aanvraag 
zonder opgave van redenen weigeren. 
 
Artikel 8: Uitreiking Zilveren Speld 
Door de voorzitter van het regiobestuur of een door hem aangewezen vervanger namens het KNHS-bestuur tijdens 
een regiovergadering of bij een andere passende gelegenheid. 
 
Artikel 9: Uitreiking Bronzen Speld 
Door de voorzitter van het kringbestuur of een door hem aangewezen vervanger namens het KNHS-bestuur tijdens 
een kringvergadering of bij een andere passende gelegenheid als bijvoorbeeld de algemene ledenvergadering van 
de locale vereniging. 

 

 


