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Allereerst wordt een onderscheid gemaakt in sportieve prestaties en prestaties van 

kaderleden. Voor wat betreft de prestaties van kaderleden wordt het ‘buitengewoon 

lidmaatschap van verdienste’ niet langer toegekend. Motivering is dat het in deze 

een qua omvang uiterst beperkte categorie betreft en in onderhavige gevallen 

promotie tot het erelidmaatschap meer in de rede zou liggen. Alsdan resteert een 

decoratiestelsel met drie onderscheidingen:  

 

1. het erelidmaatschap 

2. het lidmaatschap van verdienste  

3. het lidmaatschap van waardering 

 

In het verlengde van de Gouden en Zilveren Schaats wordt de laatste gedecoreerd 

met een waarderingsspeld in de vorm van een Bronzen Schaats. 

 

Onderscheiding van kaderleden (technisch, organisatorisch, bestuurlijk) 

 

Als richtlijn voor onderscheidingen voor kaderleden kan het volgende kader worden 

gebruikt. Uitzonderlijke prestaties op gewestelijk niveau kunnen worden 

gehonoreerd met het erelidmaatschap of het lidmaatschap van verdienste. Voor 

uitzonderlijke prestaties op districtsniveau geldt met name het lidmaatschap van 

verdienste of van waardering. Prestaties op verenigingsniveau worden in beginsel 

gehonoreerd met het lidmaatschap van waardering. Ten aanzien van alle 

onderscheidingen wordt met nadruk gesteld dat niet de duur van de inzet maar de 

kwaliteit en de resultaten daarvan doorslaggevend dienen te zijn. Daarnaast geldt 

voor de gewestelijke onderscheidingen voor districts- en verenigingsbestuurders dat 

deze aanvullend dienen te zijn op de bestaande decoratiemogelijkheden binnen de 

districten en verenigingen. 

 

Een en ander brengt met zich mee, dat gewestelijke bestuurlijke onderscheidingen in 

principe, conform artikel 23 lid 1, worden verleend aan het eind van een carrière als 

kaderlid.  
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Dit betekent een additioneel argument om het buitengewoon lidmaatschap van 

verdienste te laten vervallen en impliceert dat ‘promotie’ binnen het decoratiestelsel 

slechts bij hoge uitzondering mogelijk is. 

 

In alle gevallen geldt dat kandidaten kunnen worden voorgedragen door alle gremia 

binnen het Gewest. De toekenning van het lidmaatschap van waardering en 

verdienste geschiedt door het Algemeen Bestuur. Een voordracht voor het 

erelidmaatschap dient te worden gesteund door het Algemeen Bestuur en te 

worden bekrachtigd door de Algemene Ledenvergadering.   

 

Onderscheiding van sporters 

 

Het decoratiestelsel kent voor sportieve prestaties dezelfde gradaties als voor 

prestaties van kaderleden: erelid, lid van verdienste en lid van waardering. De 

bijbehorende decoraties bestaan uit achtereenvolgens een waarderingsspeld in de 

vorm van een Gouden Schaatser, een Zilveren Schaatser en een Bronzen Schaatser. 

Toekenning van een onderscheiding is gekoppeld aan tevoren gespecificeerde 

sportieve prestaties. Voor de Olympische disciplines geldt dat de Olympische titel 

leidt tot het erelidmaatschap. Een tweede en derde plaats leidt tot het lidmaatschap 

van verdienste respectievelijk waardering. Voor alle disciplines geldt dat een 

Nederlands Kampioenschap, zowel all-round als per afstand of onderdeel, wordt 

gehonoreerd met het lidmaatschap van waardering. Een Europees Kampioenschap 

leidt tot het lidmaatschap van verdienste, een Wereldkampioenschap tot het 

erelidmaatschap. In beide gevallen eveneens zowel all-round als per afstand of 

onderdeel. Voor de disciplines die geen internationale kampioenschappen kennen, 

kan na afronding van de sportieve carrière een passende decoratie worden 

toegekend door het Algemeen Bestuur. Voor de discipline Marathon wordt winst van 

de Elfstedentocht gehonoreerd met het erelidmaatschap. 

   

Gevolg van een dergelijk toekenningsbeleid is dat toekenning voor sportieve 

prestaties geen besluit van de Algemene Ledenvergadering behoeft. In tegenstelling 

tot de onderscheidingen voor bestuurlijke prestaties worden die voor sportieve 

prestaties niet aan het eind van de sportieve carrière, maar terstond na het leveren 

daarvan toegekend. Dit betekent dat binnen het sportieve deel van het voorgestelde 

decoratiestelsel gedurende de sportieve carrière ‘promotie’ in beginsel mogelijk is. 

Zo kunnen leden van waardering na het leveren van een daartoe gespecificeerde 

prestatie worden bevorderd tot lid van verdienste of erelid met de bijbehorende 

waarderingsspelden. Gegeven het feit dat binnen de decoratie-hiërarchie de Gouden 

Schaatser de hoogste onderscheiding is, kan deze slechts één keer aan een schaatser 

worden toegekend. 
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Voor wat betreft de junior-categorieën wordt, in geval van voldoende gekwalificeerd 

aanbod, jaarlijks één aanmoedigingsprijs toegekend aan het meest veelbelovende 

jeugdtalent. Deze kunnen worden voorgedragen door de verschillende Gewestelijke 

Technische Commissies en beoordeeld door het Algemeen Bestuur, dat de prijs 

toekent. Om in aanmerking te komen voor de Gewestelijke Talentprijs van het 

Gewest Zuid-Holland KNSB dienen kandidaten tenminste te voldoen aan 

onderstaande criteria: 

 

• Prestaties dienen te zijn geleverd als junior, 

• Minimaal Nederlands Kampioen in de desbetreffende discipline en 

leeftijdsklasse, 

• Beschikken over de juiste mentaliteit om in de toekomst (inter)nationale 

topprestaties te leveren, 

• Qua sociale vaardigheden kunnen fungeren als rolmodel voor jongere generaties, 

• Naast schaatsen belang hechten aan maatschappelijke ontwikkeling in de vorm 

van opleiding, 

• Lid van een onder het Gewest ressorterende vereniging. 

 

Bij de master-categorieën kan, na afronding van de sportieve carrière in daartoe 

geëigende gevallen, het lidmaatschap van waardering worden toegekend. 

 

Onderscheiding van organisaties 

 

Het Gewest kent tenslotte een onderscheiding voor bedrijven of (onderdelen van) 

organisaties die op welke wijze dan ook een positieve bijdrage hebben geleverd aan 

de schaatssport in Zuid-Holland, waarbij we met schaatssport alle disciplines 

bedoelen die binnen het Gewest beoefend worden. De onderscheiding bestaat uit 

een wisseltrofee, genaamd de Zilveren Schaats. 

 

De strekking van artikel 23 lid 2 van de statuten van het Gewest impliceert dat een 

wijziging van het decoratiestelsel zonder statutenwijziging in de vorm van een nader 

uit te werken huishoudelijk reglement kan worden geïmplementeerd. Conform 

artikel 27 van de statuten is het onderdeel van het huishoudelijk reglement waarin 

de decoraties worden geregeld, vastgesteld door het gewestelijk bestuur met 

goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering. 

 

  


