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Artikel 1 
Een districtsbestuur heeft de mogelijkheid haar waardering of erkentelijkheid tot uiting te 
brengen zoals is omschreven in dit reglement. 
 
Artikel 2 
Dit reglement is een verdere uitwerking van het reglement waarderingen, zoals 
opgenomen in het Bondsvademecum hoofdstuk 2.06. 
 
Artikel 3 – Voordracht  
1. De volgende personen kunnen voor een districtsonderscheiding in aanmerking komen: 

A. Bestuursleden van verenigingen, kaderleden van sportscholen of andere 
rechtspersonen die 10 jaar of langer in de vereniging, sportschool of andere 
rechtspersoon hebben gefunctioneerd en tevens in die periode lid waren van de 
Judo Bond Nederland (JBN). 

B. Leden van de JBN die zich gedurende een periode van 10 jaar of langer 
verdienstelijk hebben gemaakt voor de JBN. 

C. Bondsraadsleden die 6 jaar of langer als zodanig hebben gefunctioneerd. 
D. Districtsbestuursleden die 6 jaar of langer als zodanig hebben gefunctioneerd. 

 
2. De voordracht kan worden gedaan door een lid van het desbetreffende districtsbestuur 
of door derden. Indien de voordracht door derden wordt gedaan, dienen minimaal twee 
meerderjarige leden van de JBN deze voordracht ondersteunen.  
 
3. Niet in aanmerking komen zij die eerder tot bondsridder, lid van verdienste of erelid 
zijn benoemd of de titel beschermheer/vrouwe of erevoorzitter hebben gekregen. 
 
4. Alle voordrachten, van een motivatie en/of CV voorzien, dienen digitaal ingeleverd te 
worden bij het districtsbestuur van Noord-Holland middels het algemeen 
voordrachtformulier waarderingen dat te vinden is op de site van district Noord-Holland.  
 
Artikel 4 – Uitreiking  
1. De uitreiking van de districtsonderscheiding (speld en oorkonde) geschiedt door het 
districtsbestuur. De plaats en datum worden door het districtsbestuur bepaald. 
 
2. De uitreiking zal bij de eerstvolgende gelegenheid bekend worden gemaakt in de 
officiële mededelingen van het district en op de website worden gepubliceerd. 
 
Artikel 5 – Erkenning  
1. Alle districtsonderscheidingen zijn erkende onderscheidingen van de JBN. 
 
2. Districtsonderscheidingen worden slechts door het district Noord-Holland erkend indien 
zij op de volgens dit reglement voorgeschreven wijze zijn verleend. 
 
3. Om in aanmerking te komen voor een districtsonderscheiding dient men minimaal het 
aantal jaren lid te zijn van de JBN zoals vermeld in artikel 3, lid 1. 
 
4. Het districtsbestuur kan onder (zeer) bijzondere omstandigheden afwijken van de 
onder lid 3 van dit artikel aangegeven voorwaarden. 
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5. In bijzondere gevallen beslist het districtsbestuur. 
 
6. Het districtsbestuur bepaalt op basis van een voordracht en op basis van de 
motivatie/CV van de betrokkene of iemand in aanmerking komt voor een 
districtsonderscheiding en ook voor welk niveau van de onderscheiding. 
 
Artikel 6 
1. Districtsonderscheidingen worden verleend in drie niveaus: goud, zilver en brons. 
 
2. Alle verleende districtsonderscheidingen worden bij het secretariaat van de JBN-NH 
geregistreerd. 
 
3. Een verleende districtsonderscheiding wordt uitgereikt op basis van de in artikel 7 
behaalde punten. 
 
4. Het aantal verdiende punten bepaalt het niveau van de districtsonderscheiding. 
 
Artikel 7 – Voorwaarden voor toekennen van punten 
 
A Uitoefenen van organisatorische functies binnen het district Maximaal  

per jaar 
Maximaal 

per onderdeel 
1 Bestuurder van school, vereniging of ander rechtspersoon 2 10 
2  25 jaar of meer bestuurder van school/vereniging - 10 
3 Kaderlid van school, vereniging of ander rechtspersoon 1 10 
4  Districtsbestuurder 3 27 
5 Lid van een districtscommissie / afdelingsleider 2 20 
6 Lid van de districtsbondsraad 2 18 
7 Organisator van een erkend judo/jiujitsu/aikido toernooi 1 10 
8 Medewerker bij erkend judo/jiujitsu/aikido toernooi 1 5 
9 Organisator van judotechnische activiteiten 1 10 
10 Cursusleider (niet in afdeling C genoemd) 2 10 

 
B Uitoefenen van technische functies binnen het district Maximaal  

per jaar 
Maximaal 

per onderdeel 
1 Examinator en als zodanig gefunctioneerd hebben 1 10 
2  Katajudge en als zodanig gefunctioneerd hebben 1 10 
3 Scheidsrechter en als zodanig gefunctioneerd hebben 1 10 
4  Leraar A of B en als zodanig gefunctioneerd hebben 1 10 

 
C Uitoefenen van technische kwaliteiten binnen het district Maximaal  

per jaar 
Maximaal 

per onderdeel 
1 Docent bij een districtslicentietraining examinator 2 10 
2  Docent op district technisch niveau (stages, leider 

workshops e.d.) op uitnodiging van het district 
1 10 

3 Leerlingen (minimaal 10) opgeleid tot 1e, 2e, 3e dan - 5 
4  Docent bij scheidsrechteropleiding niveau 2 2 10 
5 Docent bij een districtslicentietraining katajudge 2 10 
6 Docent bij applicatie of technische dag scheidsrechters 2 10 

 
D Te bepalen door het districtsbestuur Maximaal  

per jaar 
Maximaal 

per onderdeel 
1 Door het districtsbestuur te bepalen m.b.t. niet genoemde 

werkzaamheden onder A, B of C 
- 5 

 
 
20 punten: brons 
30 punten: zilver 
50 punten: goud 


