
 

                       

      Reglement onderscheidingen  
                  
De Nationale Bond voor EHBO heeft onderscheidingen die, overeenkomstig artikel 15 van het 
huishoudelijk reglement zijn ingesteld. De onderscheidingen kunnen aan personen en/of organisaties 
worden toegekend. De toekenning geschiedt als uiting van waardering en dankbaarheid voor 
bijzondere verdiensten voor de bond en zijn doelstellingen.  
  

De bond kent een eremedaille en jaarspeldjes (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 en 60 jaar) . 
Dit zijn geen onderscheidingen. Evenmin geldt dat voor de EHBO- en jeugd EHBO-
speldjes/buttons, die kunnen worden gedragen door bezitters van het diploma EHBO 
respectievelijk de certificaten jeugd-EHBO  

 
De onderscheidingen  

a) het Bondsinsigne, in brons, zilver en goud  
b) het Bondskruis, derde klasse in brons, tweede klasse in zilver en eerste klasse in goud  
c) de Mgr. C.J.A. Venings-medaille op plaquette  
d) het miniatuur ‘de Barmhartige Samaritaan’, in zilver.                                                              

 
De toekenning  
Aanvragen voor onderscheidingen c.q. aanbevelingen tot toekenning kunnen worden gedaan door 
verenigingen en districten. De toekenning van de onderscheidingen geschiedt door het landelijk 
bestuur.   
  
Grondslag voor toekenning van onderscheidingen  
Voorop staat, dat de persoon of organisatie zich voor de Bond verdienstelijk heeft gemaakt.  
Deze verdienste kan zichtbaar zijn in vervulde bestuursfuncties in de diverse bestuurslagen van de 
bond. Hetzelfde geldt voor activiteiten o.a. als arts-docent, kaderinstructeur en Lotusslachtoffer in 
bondsverband. 
Ook verenigingsleden – niet-bestuursleden – kunnen voor een onderscheiding in aanmerking komen 
indien hun activiteiten landelijk of in de vereniging, of de regio waarin de vereniging zijn activiteiten 
ontplooit, daartoe aanleiding geven.   
Een strikte voorwaarde is dat actief aan het bestuurswerk, c.q. aan het werk in de vereniging is 
deelgenomen en dat daardoor bijzondere diensten aan de bond of aan de doelen die de bond zich 
stelt, zijn verleend. Het enkele feit dat het lidmaatschap het vereiste aantal jaren is bekleed, is niet 
voldoende.  
 
Het bestuur van de bond behoudt zich het recht voor bij iedere aanvraag - ook al voldoet deze 
formeel aan de gestelde normen - te beoordelen of de betrokkene bijzondere verdiensten voor de 
bond heeft gedaan. Het bestuur is bevoegd van een aanvraag af te wijken indien het daartoe 
aanleiding ziet. Een reden kan zijn gelegen in het gelijktijdig dan wel achtereenvolgens vervullen of 
vervuld hebben van meer functies op verschillende bestuursniveaus. Een toekenning in afwijking van 
de voorwaarden wordt met redenen omkleed aan de aanvrager medegedeeld.   
 
Voorwaarden inzake de hoogte van toe te kennen onderscheidingen zijn samengevat in onderstaand 
schema.  
Ook niet-leden van de bond, die zich voor de doelstellingen van de bond verdienstelijk hebben 
gemaakt, kunnen in aanmerking komen voor een onderscheiding. Voor hen en organisaties, die geen 
deel uitmaken van de bond, geldt de verdienste als enig richtsnoer.  



 

 Aanvraag procedure: 
 

• Een aanvraag door een vereniging via het districtsbestuur: 
o wordt minstens 2 maanden voor de gewenste datum van uitreiking ingediend bij het 

districtsbestuur;  
o dient te zijn gesteld op het daartoe bestemde aanvraagformulier; 
o het districtsbestuur adviseert over de aanvraag en stuurt deze ten minste 6 weken 

voor de gewenste datum van uitreiking door naar het landelijk bestuur, dat daarover 
een beslissing neemt.   

 

• Een aanvraag door een vereniging bij het landelijk bestuur: 
o wordt minstens 2 maanden voor de gewenste datum van uitreiking rechtstreeks 

toegezonden aan het landelijk bestuur dat daarover een beslissing neemt.  
o Het dient te zijn gesteld op het daartoe bestemde aanvraag formulier   

 

• Via de ledenadministratie kunt u ook uw onderscheidingen online aanvragen: 
o Het verenigingsbureau krijgt van uw aanvraag automatisch bericht en zal de 

aanvraag voorleggen aan het landelijk bestuur, dat daarover een beslissing neemt.  
  
Uitreiking  
De uitreiking geschiedt bij voorkeur door een persoon, genoemd in onderstaand schema.   
  
Kosten  
De kosten van een Bondsinsigne of Bondskruis, in brons, zilver of goud, alsmede een miniatuur van 
de  Barmhartige Samaritaan in zilver worden gedragen door de aanvrager.   
De kosten van de Mgr. Venings-medaille worden door de Bond gedragen.   
Alle kosten worden door het bestuur vastgesteld op basis van de werkelijke kosten.  

Vaststelling en wijziging reglement  
Vaststelling en wijziging van het reglement geschiedt op voordracht van het bestuur door de 
algemene vergadering. Dit reglement werd gewijzigd vastgesteld op 17 juni 1995, op 26 januari 2006, 
op 18 april 2009 en op 25 mei 2019. 

Overig  

De bond kent de Mgr. Venings-medaille als waardering voor verenigingen of districten van de bond, 
die zich op belangrijke, bijzondere of uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de 
bond en/of de doelen die de bond zich heeft gesteld. Vanaf een 40-jarig jubileum van een vereniging 
kan op voorstel van het bestuur van een district resp. op verzoek van een vereniging, of landelijke 
bestuurder, de Mgr. C.J.A. Venings-medaille worden toegekend 
  
De Barmhartige Samaritaan is ingesteld om organisaties, instellingen of personen, die zich 
uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de bond of voor de doelen die de bond zich stelt, te 
onderscheiden. Het is de hoogste onderscheiding die kan worden toegekend.  



 

De Barmhartige Samaritaan wordt toegekend aan: 

• actieve leden van verenigingen, geen bestuursleden, die niet in aanmerking kunnen komen 
voor het bondskruis derde klasse en hoger. Voorwaarde is dat het betrokken lid langdurig 
zeer actief in de vereniging is geweest. Het te onderscheiden lid moet eerder al zijn 
onderscheiden met het bondsinsigne in goud.  

 
Aan bestuursleden van: 

• verenigingen, districten, en landelijk bestuur; 

• die het bondskruis 3e tot 1e klasse hebben ontvangen tijdens hun actieve EHBO- werk. 

• lotus- en kaderleden en arts-docenten;   

• bij zeer bijzondere gelegenheden op voordracht van het landelijk bestuur, dat unaniem moet 
zijn in de besluitvorming in deze. 

Uitreiking geschiedt altijd door een lid van het landelijk bestuur of de districtsvoorzitter. 
Voor lotus- en kaderleden en arts-docenten geldt nadrukkelijk dat zij alleen in aanmerking komen 
indien de activiteiten geheel op vrijwillige basis hebben plaatsgevonden met hooguit een 
vergoeding voor de direct gemaakte kosten.  

 
De eremedaille  (geen onderscheiding) ingesteld door de algemene vergadering d.d. 28 april 2012, 
kan door het bestuur van een vereniging worden aangevraagd uitsluitend voor personen die de 
hoogste onderscheiding in hun categorie hebben behaald. De aanvraag per brief of mail met 
vermelding van persoonsgegevens is voldoende. De eremedaille is uitgevoerd in brons (speld/man of 
hanger/vrouw). De kosten zijn voor de aanvrager.  
  



 

Het volgende schema helpt om tot een juiste keuze te komen 
 

  
Functiecategorie  
  

  
1  

  
2  

  
3  

  
4  

  
5  

  
6*  

  
7  

  
uitreiking door  

 
Bondsinsigne  
in brons   
 

 
10 

 
10 

 
5 

        verenigingsbestuurder  
lid districtsbestuur  
voorzitter districtsbestuur 

 
Bondsinsigne in 
zilver  
 

 
20 

 
15 

 
10 

 
10 

 
10 

   
**  

verenigingsbestuurder  
lid districtsbestuur  
voorzitter districtsbestuur 

 
Bondsinsigne in 
goud  

 
30 

 
20  

 
15 

 
15  

 
15  

  
**  

verenigingsbestuurder  
lid districtsbestuur  
voorzitter districtsbestuur  
lid hoofdbestuur 

  
Bondskruis  
3e klasse  

  

 
40  

  
30 

  
20 

  
 25  

  
 20  

  
10* 

  
**  

verenigingsbestuurder  
voorzitter districtsbestuur  
lid hoofdbestuur  
bondsvoorzitter 

  
Bondskruis  
2e klasse  

 
50 

 
40  

  
25 

  
30  

  
25  

   
15* 

   
**  

verenigingsbestuurder  
voorzitter districtsbestuur  
lid hoofdbestuur  
bondsvoorzitter  

  
Bondskruis  
1e klasse  

 
 
  

 
50  

  
30  

   
35  

   
30  

    
20*  

    
**  

verenigingsbestuurder  
voorzitter districtsbestuur  
lid hoofdbestuur  
bondsvoorzitter 

 Functiecategorie voor bovenstaand schema  
1 – lidmaatschap van een aangesloten vereniging  
2 – verenigingsfunctionaris, geen lid verenigingsbestuur  
3 – verenigingsbestuurder, kaderinstructeur, lotus-

slachtoffer  
4 – rayonbestuurder, districtsbestuurder  
5 – arts-docent  
6 – lidmaatschap landelijk bestuur  
6 * Kosten worden door de bond gedragen 
7 – uitzondering  

 

 


