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1. Inleiding 

Dit reglement beschrijft de verschillende Bondsonderscheidingen en de voorwaarden waaronder 
deze worden uitgereikt, door wie ze worden uitgereikt en de consequenties van de onderschei-
ding.  
Daar waar in dit reglement ‘hij’ staat vermeld, wordt tevens de vrouwelijke vorm ‘zij’ bedoeld. 
Daar waar in dit reglement ‘Dagelijks Bestuur’ staat vermeld, wordt bedoeld het Dagelijks Be-
stuur van de Fotobond. 
 

2. Doel van de onderscheidingen 
De Bondsonderscheidingen kunnen worden toegekend aan leden, die zich in een bepaalde peri-
ode verdienstelijk hebben gemaakt op organisatorisch en/of bestuurlijk vlak. 
 

3. Soorten onderscheidingen 
De Fotobond kent de navolgende onderscheidingen: 

I - Erevoorzitter EVFB (EreVoorzitter Fotobond) 
             Voorheen HonFV (Hon.Fotobond Voorzitter) 
II - Erelid ELFB (EreLid Fotobond) 
             Voorheen HonFE (Hon.Fotobond Erelid) 
III - Lid van Verdienste VLFB (Verdienstelijk Lid FotoBond) 
             Voorheen FLV (Fotobond Lid van Verdienste) 
IV - Lid van Waardering GLFB (Gewaardeerd Lid FotoBond)  
             Voorheen FLW (Fotobond Lid van Waardering) 

 
In navolging van BMK- en FIAP-titels is het toegestaan afkortingen van genoemde onderschei-
dingen achter de naam van de fotograaf te vermelden. 

 
4. Voorwaarden toekenning onderscheiding 

Voor de toekenning van een onderscheiding geldt, dat de kandidaat lid moet zijn van de Foto-
bond en dat de beoordeling op de hierna vermelde criteria positief moet zijn. Dit ter beoorde-
ling van het Dagelijks Bestuur van de Fotobond. 

 
I Erevoorzitter (EVFB) 

a) De kandidaat is tenminste 5 jaar aaneengesloten in functie geweest als voorzitter van 
het Bondsbestuur. 

b) Hij drukt een belangrijk persoonlijk stempel op het beleid van de Fotobond. 
c) Hij bepaalt in hoge mate, nationaal en internationaal, het gezicht van de Fotobond.  

 
II Erelid (ELFB) 

a) De kandidaat is tenminste 10 jaar aaneengesloten in functie binnen de Fotobond als lid 
van het Bondsbestuur of Afdelingsbestuur of als voorzitter/coördinator van een taak-
groep. 

b) Hij initieert nieuwe activiteiten en draagt in hoge mate bij tot het succes daarvan. 
c) Zijn inspanningen zijn van landelijke betekenis voor de vrijetijdsfotografie. 

 
III Lid van Verdienste (VLFB) 

a) De kandidaat is tenminste 10 jaar aaneengesloten in functie als lid van het Afdelings-
bestuur en/of clubbestuur. 

b) Hij draagt in hoge mate bij aan het succes van activiteiten met een regionale beteke-
nis. 

 
IV Lid van Waardering (GLFB) 

a) De kandidaat heeft tenminste 15 jaar aaneengesloten een uitzonderlijke taak in de or-
ganisatie vervuld.  

b) Hij toont op Afdelings- of clubniveau een opmerkelijke inzet voor de amateur-fotografie 
in organisatorische zin. 
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5. Aanvraag Bondsonderscheiding 

a) Aanvraag voor de onderscheidingen I en II kan gedaan worden door het Dagelijks Bestuur 
en/of de leden van het Bondsbestuur. De aanvraag wordt ingediend bij één van de leden  
van het Dagelijks Bestuur en moet gemotiveerd worden door een overzicht van activiteiten 
waarvoor de kandidaat zich ingezet heeft. 

b) Aanvraag voor de onderscheiding III kan gedaan worden door het Dagelijks Bestuur en/of 
de leden van het Bondsbestuur, Afdelingsbestuur of clubbestuur. De aanvraag wordt inge-
diend bij het Dagelijks Bestuur en moet gemotiveerd worden door een overzicht van activi-
teiten waarvoor de kandidaat zich ingezet heeft. 

c) Aanvraag voor onderscheiding IV kan gedaan worden door leden van het Afdelingsbestuur 
of clubbestuur. De aanvraag wordt ingediend bij het Dagelijks Bestuur en moet gemoti-
veerd worden door een overzicht van activiteiten waarvoor de kandidaat zich ingezet heeft. 

 
6. Procedure accordering 

a) Naar aanleiding van de aanvraag voor de onderscheidingen I, II en III wordt door het DB 
een voordracht opgesteld. Deze voordracht wordt met een advies van het DB aan het 
Bondsbestuur voorgelegd. Na een positieve beslissing wordt de voordracht aan de eerst 
komende Algemene Vergadering ter goedkeuring voorgelegd en vervolgens uitgereikt. 

b) Op grond van de aanvraag voor onderscheiding IV informeert het Dagelijks Bestuur z.s.m. 
het Afdelingsbestuur. Deze beoordeelt of aan de genoemde criteria is voldaan, waarna de 
onderscheiding verleend kan worden. De onderscheiding wordt bij een door het Afdelings-
bestuur te bepalen gelegenheid uitgereikt door de Afdelingsvoorzitter of diens vervanger. 

c) De Algemeen Secretaris houdt een bestand bij van alle verleende onderscheidingen. 
 
7. Consequenties 

Het toekennen van de onderscheidingen I, II en III houdt in dat de fotoclub waartoe de kandi-
daat behoort, niet langer de Bondscontributie voor de kandidaat verschuldigd is. Als de aan-
vraag een persoonlijk lid betreft, dan is deze, ingaande het jaar volgend op de toekenning, 
vrijgesteld van contributie. 

 
8. Uitvoering Bondsonderscheiding 

a) Als bewijs van toekenning van een Bondsonderscheiding wordt door het Dagelijks Bestuur 
een certificaat afgegeven. 

b) Tevens wordt bij de onderscheidingen I, II en III een blijvende herinnering gegeven, waar-
op de uitreikdatum en de naam van de betreffende onderscheiding zijn vermeld. 

 
9. Uitzonderingsregel 

In uitzonderlijke gevallen waarin kandidaten zich binnen de Fotobond bijzonder verdienstelijk 
hebben gemaakt voor de amateur-fotografie, waarbij echter niet aan alle voorwaarden is vol-
daan, kan het DB toch besluiten een voordracht voor onderscheiding I, II of III op te stellen. 

 
 
 
Dit reglement vervangt alle voorgaande en is van kracht vanaf 1 januari 2017. 
 
Dagelijks Bestuur van de Fotobond. 

 


