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AANVRAAGFORMULIER ONDERSCHEIDING NTTB 

 

Dit aanvraagformulier bestaat uit 3 delen: 

1. Toelichting op aanvraagformulier en procedure 

2. Criteria voor Ereleden en Leden van Verdienste 

3. Aanvraagformulier (in te vullen) 

 

 

1.TOELICHTING OP AANVRAAGFORMULIER EN PROCEDURE 

 

U wilt als hoofdaanvrager een NTTB-lid voordragen voor een onderscheiding van de 

NTTB. Uw voordracht wordt ondersteund door tenminste drie mede-aanvragers, 

waarvan er tenminste drie NTTB-lid zijn. Alle aanvragers zijn 18 jaar of ouder. 

Hoofdaanvrager en tenminste twee mede-aanvragers die tevens NTTB-lid zijn 

mogen geen familiaire of andere relationele band hebben met de persoon voor wie 

de aanvraag wordt ingediend.  

U en uw medeaanvragers kunnen iemand voordragen door bijgevoegd 

Aanvraagformulier (§ 3) volledig in te vullen en op te sturen naar de Commissie 

Onderscheidingen (hierna te noemen: CO) van de NTTB: CO@tafeltennis.nl . Met 

ingang van 2021 worden onderscheidingen niet langer toegekend door Bondsraad, 

Hoofdbestuur of Afdelingen, maar door een onafhankelijke Commissie 

Onderscheidingen. 

Voordat u het formulier invult neemt u kennis van de criteria die van toepassing zijn 

voor erelid en voor lid van verdienste (§ 2). Uw kandidaat hoeft niet persé aan alle 

genoemde criteria te voldoen en u mag ook andere aspecten noemen die uw 

aanvraag verder kunnen ondersteunen. De Commissie Onderscheidingen gaat er 

vanuit dat uw kandidaat niet op de hoogte is van uw aanvraag, maar de commissie 

verwacht wel dat u als aanvrager inschat dat de kandidaat een onderscheiding zal 

waarderen. 

Na ontvangst van uw aanvraag zal de CO de ontvangst bevestigen en de CO 

verwacht dan binnen 6-8 weken de beoordeling afgerond te hebben. De CO neemt 

contact op met de hoofdaanvrager en vermeldt de uitslag van de beoordeling. Bij 

toekenning van onderscheiding wordt in overleg met de hoofdaanvrager gezocht 

naar een geschikt moment voor de uitreiking van de onderscheiding. 

Mocht u vragen hebben met betrekking tot het aanvraagformulier of de 

aanvraagprocedure, neem dan contact op met de Commissie Onderscheidingen 

(CO@tafeltennis.nl).   
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2.CRITERIA VOOR ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE 
 

 

Ereleden en Leden van Verdienste zijn NTTB-leden van 18 jaar of ouder, die voor 

hun bijzondere verdiensten voor de tafeltennissport als zodanig zijn benoemd.  

 

Algemene criteria: 

     Kandidaat 

 is 18 jaar of ouder en lid van de NTTB ten tijde van de periode waarover de 

voordracht wordt ingediend 

 is iemand van onbesproken gedrag 

 is langdurig actief (geweest) als vrijwilliger waarbij de vrijwilligersactiviteiten 

onbezoldigd zijn uitgevoerd 

 heeft een aantoonbare bijdrage geleverd in de vorm van aanwijsbare 

prestaties en/of resultaten 

 is loyaal, constructief en positief tegenover de tafeltennissport 

Specifieke criteria Lid van Verdienste: 

o de kandidaat heeft gedurende zijn loopbaan als vrijwilliger een bijzondere 

bijdrage/prestatie laten zien 

o de bijdrage moet van landelijke en/of regionale betekenis zijn geweest voor de 

ontwikkeling van de tafeltennissport en/of voor het functioneren daarvan 

o de verdienste is op basis van langdurige én kwalitatieve goede uitvoering van 

een of meerdere functies binnen de landelijke en/of regionale organisatie 

Specifieke criteria Erelid: 

 de verdienste en inzet van de kandidaat moet van zeer grote 

(grensverleggend) regionale en/of nationale en/of internationale betekenis zijn 

voor de continuïteit en/of het aanzien van de Nederlandse Tafeltennisbond 

en/of de tafeltennissport in het algemeen 

 de kandidaat moet bijzondere initiatieven hebben ontplooid die hebben geleid 

tot een wezenlijke verbetering en/of vernieuwing in de tafeltennissport.  

De verdienste is: 

a) op basis van langdurige én uitstekende kwalitatieve uitvoering van een 

of meerdere functies binnen het Hoofd- of Afdelingsbestuur, óf  

b) binnen een commissie en/of werkgroep voor de landelijke en/of 

regionale organisatie waarbij de verdienste ver uitsteekt boven wat van 

de kandidaat verwacht mag worden, óf 

c) geleverd op basis van bijzondere sportieve prestaties als topsporter 

Opmerking: Bovengenoemde ‘specifieke’ criteria zijn niet limiterend (kunnen 

aangevuld worden). Ook hoeft een kandidaat niet aan al de criteria te voldoen.  

Opmerking: Een Erelid of Lid van Verdienste dat bij benoeming geen lid meer is van 

de NTTB, wordt door de NTTB persoonlijk lid gemaakt. 
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3.Aanvraagformulier (in te vullen) 

 

NTTB-lid waarvoor onderscheiding wordt aangevraagd  

 
Naam                                                    ………………………………… 
Vereniging/Afdeling                              …………………………………            
Lid sinds                                               ………………………………… 
Bondsnummer                                      ………………………………… 
Adres 

- straat en huisnummer                ………………………………… 
- postcode en woonplaats            ………………………………… 
- telefoonnummer                         ………………………………… 
- e-mailadres                                ………………………………… 

 

 

Hoofdaanvrager  

 
Naam                                                                    ………………………………… 
Vereniging/Afdeling                                               …………………………………            
Lid sinds                                                                ………………………………… 
Bondsnummer                                                       ………………………………… 
Functie*                                                                 ………………………………… 
Adres 

- straat en huisnummer                                 ………………………………… 
- postcode en woonplaats                             ………………………………… 
- telefoonnummer                                          ………………………………… 
- e-mailadres                                                 ………………………………… 

Relatie met kandidaat                                            ………………………………... 
 
Datum                                                                    ………………………………… 
Handtekening                                                        ………………………………… 
 
*) Functie landelijk, regionaal of binnen vereniging, indien van toepassing 

 

Mede-aanvragers 

 
 
 
Naam 
Vereniging/Afdeling 
Bondsnummer 
Functie* 
Relatie met kandidaat 
 
Handtekening 
*) Functie landelijk, 
regionaal of binnen 
vereniging, indien van 
toepassing 

Mede-aanvrager 1 
 
 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
 
………………… 
 
 
 
 
 

Mede-aanvrager 2 
 
 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
 
………………… 

Mede-aanvrager  3 
 
 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
 
………………… 

U kunt zelf het aantal mede-aanvragers uitbreiden en hiervoor een extra pagina invoegen 
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Hieronder dienen aanvragers duidelijk aan te geven wat de redenen en verdiensten 

zijn om voor betrokkene een onderscheiding aan te vragen. Bijzondere aandacht 

dient gegeven te worden aan de in § 2 genoemde criteria. Wees zo volledig mogelijk, 

maar blijf binnen circa 800 woorden (maximaal 2 A4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


