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BONDSONDERSCHEIDNGEN NEDERLANDSE POOLBILJART BOND
Artikel 1 ONDERSCHEIDINGEN
De NPB kent de volgende onderscheidingen welke worden verleend aan die personen of
verenigingen bij jubilea dan wel wegens grote verdiensten voor de NPB en/of de
biljartsport:

a. LID VAN VERDIENSTE

Op voorstel van het bondsbestuur kan de bondsvergadering een persoon die zich voor de
poolbiljartsport in het algemeen en voor de NPB in het bijzonder verdienstelijk heeft
gemaakt het predikaat 'lid van verdienste' verlenen (artikel 4 lid 6 statuten).

b. ERE-LID

Op voorstel van het bondsbestuur kan de bondsvergadering een persoon die zich voor de
poolbiljartsport in het algemeen en voor de NPB in het bijzonder gedurende lange tijd
zeer verdienstelijk heeft gemaakt het predikaat 'erelid’ verlenen (artikel 4 lid 7 statuten).

c. BONDSRIDDER

In bijzondere gevallen kan het Bondsbestuur, wegens jarenlange inzet voor de NPB, een
persoon benoemen tot Bondsridder. De benoeming gaat gepaard gaan met een blijvend
aandenken.

d. BONDSPLAQUETTE

Bij een 25-jarig onafgebroken lidmaatschap van een vereniging zal een "Bondsplaquette"
worden uitgereikt. Verenigingen die 25 jaar lid zijn dienen dit zelf bij het Bondsbestuur
aan te vragen.

e. BONDSSPELT

Bij een 25-jarig onafgebroken lidmaatschap van een lid zal een "Bondspelt" worden
uitgereikt. Verenigingen die leden hebben die 25 jaar lid zijn dienen dit zelf bij het
Bondsbestuur aan te vragen.
Artikel 2 AANVRAAG
De aanvraag door een vereniging voor het toekennen van een van de in artikel 1 onder
sub d en e genoemd onderscheidingen moet tenminste 4 weken voor de datum van
uitreiking bij het Bondssecretariaat worden ingediend. Tevens dient de aanvraag,
vergezeld te gaan van enige (persoonlijke) informatie over betreffende persoon c.q.
vereniging.
Artikel 3 RECHTEN
Aan het toekennen van de in lid 1 genoemde onderscheidingen zijn geen bijzondere
rechten verbonden, met dien verstande dat leden die conform artikel 1 sub a en b lid zijn
van de bond geen contributieafdracht verschuldigd zijn.
Artikel 4 UITREIKING
De Bondsonderscheidingen zullen door een afvaardiging van het Bondsbestuur worden
uitgereikt. Deze uitreiking zal plaatsvinden tijdens de prijsuitreiking / feestavond van de
NPB tenzij het Bondsbestuur, in uitzonderlijke gevallen, anders bepaald.

