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1. Het Samenwerkingsverband Filatelie kent de volgende reeds bestaande of voorgestelde 
mogelijkheden bij de toekenning van een onderscheiding: 
a. Erelidmaatschap van het Samenwerkingsverband Filatelie; 
b. Lid van verdienste van het Samenwerkingsverband Filatelie; 
c. Bert Langhorst -  onderscheiding; 
d. D.O. Kirchner – medaille; 

 
2. Algemene regel zowel bij toekenning van het erelidmaatschap als bij dat van lid van 

verdienste van het Samenwerkingsverband Filatelie. 
a. Strikte toepassing van artikel 4 van de Statuten van het Samenwerkingsverband Filatelie; 
b. Derhalve geen toekenning van verbanderemetaal aan verenigingsleden wegens jubilea van 

betrokken lidverenigingen of van individuele verenigingsleden; 
c. Derhalve geen toekenning van verband eremetaal aan verenigingsleden wegens verdienste 

binnen de aangesloten lidvereniging; 
d. Derhalve geen toekenning van verbanderemetaal aan verenigingsleden indien uitsluitend 

commerciële verenigingsbelangen of aan lidverenigingen gelieerde commerciële belangen 
zijn gediend en geen verbands- en/of algemeen filatelistisch belang; 

e. Afwegingen voor het toekennen van eremetaal dienen te allen tijde vanaf de 
inwerkingtreding van deze richtlijnen consequent te zijn. 

 
3. Erelid van het Samenwerkingsverband Filatelie 

(werk voor het Samenwerkingsverband zelf) 
a. Als regel wordt een bestuurslid pas erelid na beëindiging van zijn actieve loopbaan; 
b. (Mede)beleidsbepalend werk t.b.v. het samenwerkingsverband hebben verricht gedurende 

een ruim aantal jaren (veel werk in weinig jaren, minder werk in veel jaren); 
c. Lid van het dagelijks bestuur gedurende tenminste 10 jaren (dus:voorzitter, secretaris, 

penningmeester); 
d. Betrokkenheid bij belangrijke besprekingen t.b.v. het Samenwerkingsverband met derden 

(b.v. maandblad, bond, gemeente, musea e.d.) gedurende een ruim aantal jaren; 
e. Verantwoordelijkheid voor samenstelling van statuten, reglementen, contracten, 

voorlichting (website), nieuwsbrief, correspondentie rzvk ten behoeve van het 
samenwerkingsverband gedurende een ruim aantal jaren. 

 
4. Erelid van het Samenwerkingsverband Filatelie 

(werk voor de filatelie in het algemeen) 
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a. De reglementencommissie is de mening toegedaan, dat het Samenwerkingsverband t.a.v. 
toekenning van onderscheidingen op het gebied van de filatelie in het algemeen zich niet 
moet begeven op het pad van de KNBF. De bond kent vele soorten van onderscheidingen 
op dat gebied en het Samenwerkingsverband moet daaraan geen eigen onderscheiding 
toevoegen. Bovendien komt het Samenwerkingsverband in de problemen bij de beoordeling 
waar “goud” eindigt en “zilver” begint. Er moet een contact bestaan tussen de het 
Samenwerkingsverband en de “uitverkorene’. Indien dat niet het geval is kunnen de 
lidverenigingen of het Samenwerkingsverband zelf voorstellen bij de KNBF doen. 

b. De Bert Langhorst – prijs: voor de beginnende filatelist en voor de eenkader 
tentoonstellingen bestaat de Bert Langhorst –prijs met een eigen reglement. 

c. De D.O. Kirchner – medaille: volgens reglement van 27 februari 1999 wordt deze 
legpenning toegekend aan Nederlandse rechtspersonen die zich voor de federatie met 
name op organisatorisch gebied op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt. 

d. De commissie reglementen is van oordeel dat aan de onder 2 en 3 genoemde 
onderscheidingen geen benoeming tot “erelid” van het Samenwerkingsverband wegens 
bijzondere werkzaamheden in het belang van de filatelie in het algemeen behoeft te worden 
toegevoegd. Mogelijk zou het reglement “D.O.Kirchner – medaille”een kleine wijziging 
kunnen ondergaan. 

 
5. Lid van verdienste van het Samenwerkingsverband 
 

a. Een lid van verdienste wordt niet altijd pas na zijn actieve loopbaan onderscheiden; 
b. Ook een lid van verdienste voert zijn werkzaamheden uit ten behoeve van het 

Samenwerkingsverband; 
c. Een lid van verdienste is geen beleidsbepalend, maar uitvoerend medewerker; 
d. Deze werkzaamheden zijn ten minste gedurende een tiental jaren verricht ten kantore van 

het Samenwerkingsverband; 
e. Een lid van verdienste heeft ten minste gedurende een tiental jaren een schakel gevormd 

tussen rayon (regio) en het Samenwerkingsverband (niet tussen rayon en vereniging); 
f. Een lid van verdienste heeft gedurende ten minste een tiental jaren als voorzitter van een 

rayon een aantal lidverenigingen vertegenwoordigd als verband bestuurslid. 
 
6. Onderscheidingen door lidverenigingen aan eigen leden 
 
De commissie reglementen wil zich niet begeven op het terrein van de bij het Samenwerkings-
verband aangesloten zelfstandige verenigingen. Des gewenst zouden lidverenigingen boven-
genoemde criteria ook intern kunnen aanleggen, maar uiteraard is elke vereniging volkomen vrij 
daarvan af te wijken.  
Wel kan het Samenwerkingsverband assistentie bieden aan bij de totstandkoming van eigen 
verenigingsspeldjes of medailles. Deze zouden door het Samenwerkingsverband centraal kunnen 
worden besteld en aangemaakt. Verenigingen kunnen die dan naar behoefte afnemen en zelf aan 
betrokken leden uitreiken. 
 
7. Slot 
Deze richtlijnen zijn besproken met het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband de  en 
met een afvaardiging van de commissie eremetaal. 
 
Den Haag, november 2014     De reglementencommissie: 

Jan Bongarts en Louis Nobelen 


