Reglement onderscheidingen en jubilea KNZV
ALGEMEEN
Insignes en oorkonden
Artikel 1.
1.1

Het Algemeen Bestuur zorgt ervoor, dat er per soort, landelijk uniforme insignes
worden aangemaakt. Tevens zorgt het Algemeen Bestuur voor uniforme oorkonden.

1.2

Bij wijziging van de modellen van de insignes en de oorkonden moeten deze door de
Verenigingsraad worden goedgekeurd.

1.3

De kosten van de door de KNZV-verenigingen aangevraagde insignes en oorkonden
worden door het Algemeen Bestuur doorberekend.

ONDERSCHEIDINGEN
Erelidmaatschap en Bondsspeld
Artikel 2.
2.1

Het erelidmaatschap van het KNZV is geregeld in artikel 05 van de statuten van het
KNZV waar de artikelen 05.2 en 05.3 het volgende zeggen:
05.2

Ereleden zijn personen die zich op zeer bijzondere wijze verdienstelijk hebben
gemaakt, doordat zij uit hoofde van hun functie of anderszins grote diensten
hebben bewezen aan de zangcultuur in het algemeen of aan het KNZV en/of
de mannenkoorzang in het bijzonder.

05.3

Benoeming tot erelid geschiedt door de Verenigingsraad van het KNZV, op
voordracht van het Algemeen Bestuur of van ten minste zes afgevaardigden
van de Verenigingsraad.

2.2

Een benoeming tot erelid wordt gepubliceerd op de website/in de nieuwsbrief van het
KNZV.

2.3

Aan het erelidmaatschap is een ere-insigne (bondsspeld) met oorkonde verbonden.
Een vertegenwoordiger van het Algemeen Bestuur zorgt voor de uitreiking.

2.4

Ereleden van de regionale verenigingen kunnen ook in aanmerking komen voor de
KNZV bondsspeld als zij zich naast regionaal ook op landelijk niveau verdienstelijk
hebben gemaakt voor de mannenkoorzang.
De Vereniging dient hiervoor een verzoek in bij het Algemeen Bestuur en het AB
neemt een besluit. Een vertegenwoordiger van het bestuur van de Vereniging zorgt
voor de uitreiking.

Lid van verdienste en Bondsspeld
Artikel 3.
3.1
Een onderscheiding als lid van verdienste kan worden toegekend aan personen of
rechtspersonen die zich voor het KNZV dan wel voor de Mannenkoorzang gedurende een
lange periode hebben ingezet.

3.2
De toekenning van deze onderscheiding gebeurt op initiatief van het Algemeen
Bestuur of op voordracht van een KNZV Vereniging.
3.3

De onderscheiding bestaat uit een oorkonde en een bondsspeld.

Heinze Penning
Artikel 4.
De toenmalige Taskforce heeft op 6 december 2017 voorgesteld de Heinzepenning
niet meer uit te reiken. Het AB en de VR hebben dit overgenomen en vastgesteld.
JUBILEA
Koorjubileum en muziekbon
Artikel 5.
5.1
5.2
5.3
5.4

Dit reglement is van toepassing bij een jubileum van minimaal 25 jaren en geldt
tevens voor de volgende jubilea, waarbij een opklimmende reeks van telkens 25 jaren
in acht wordt genomen.
Ter gelegenheid van het jubileum van een KNZV-koor wordt door het Algemeen
Bestuur een muziekbon ter beschikking gesteld, te besteden aan koormuziek.
De hoogte van de waardebon is ongeacht het jubileum steeds € 150,00.
De aanvraag geschiedt door het koorbestuur bij het bestuur van de onderhavige
KNZV-vereniging, die deze aanvraag doorzendt naar het Algemeen Bestuur. Het
bestuur van de betreffende KNZV-vereniging zorgt voor de uitreiking, tenzij het een
eeuwfeest betreft; in dat geval neemt het Algemeen Bestuur de honneurs waar.

Jubileum van een koorlid tot en met 70 jaren lidmaatschap
Artikel 6.
6.1
6.2

6.3

Aan koorleden, die 25, 40, 50, 60, 65 en 70 jaren lid zijn van een KNZV- koor, kan
door de betreffende KNZV-vereniging namens het verbond een oorkonde, vergezeld
van een insigne, worden toegekend.
De insignes en oorkonden worden tegen betaling van de kosten door het Algemeen
Bestuur verstrekt aan de besturen van de KNZV-verenigingen, die deze in voorraad
nemen. De oorkonden worden door het bestuur van de KNZV-verenigingmet behulp
van een pc voorzien van de nodige gegevens volgens specifieke richtlijnen van het
Algemeen Bestuur qua lettertype en uitvoering.
De aanvraag geschiedt door het koorbestuur bij het bestuur van de onderhavige
KNZV-vereniging. Het bestuur van de betreffende KNZV-vereniging zorgt voor de
uitreiking.

SLOTBEPALING
Artikel 7
7.1

In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Verenigingsraad.
Aangevuld, goedgekeurd en vastgesteld door de Verenigingsraad van het KNZV
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