door de Algemene Vergadering van de Nederlandse Basketball Bond (NBB),
ingesteld door de Algemene Vergadering op 28 november 2020.
De Algemene Vergadering stelt een Commissie Onderscheidingen in, ter
ondersteuning van het bestuur en de Algemene Vergadering. De commissie
bestaat uit 1 voorzitter en 4 leden, die gezamenlijk alle geledingen uit
de basketbalwereld vertegenwoordigen (international, bestuurlijk en
technisch kader, valide/niet-valide, man/vrouw).
Deze behoefte is ontstaan omdat het bestuur op passende momenten
onderscheidingen toe wil kennen en hierdoor niet hoeft te wachten tot
het moment dat de NBB haar Algemene Vergadering houdt. Daarnaast is het
de wens van bestuur en AV om structuur aan te brengen in het toekennen
van onderscheidingen: zowel het niveau van de onderscheiding, als in de
diversiteit van personen die zich op welke manier dan ook verdienstelijk
hebben gemaakt voor basketball in Nederland en dit op gepaste en
herkenbare wijze doen.
Het besluit tot oprichting, installatie en beëindiging van de Commissie
Onderscheidingen is een besluit van de Algemene Vergadering van de NBB
van november 2020.

De Commissie Onderscheidingen is een commissie van de Algemene
Vergadering van de NBB, ingesteld om het bestuur en de Algemene
Vergadering te adviseren omtrent de gehanteerde en te hanteren criteria
voor het toekennen van onderscheidingen aan personen die veel voor de
ontwikkeling van het basketball hebben betekend. Zodra deze criteria
zijn vastgesteld door het bestuur, is het de taak van de commissie om
voorstellen voor onderscheidingen te toetsen aan deze criteria, dan wel
actief personen voor te dragen. Het voorstel van deze voordracht dient
onderbouwd te worden voorgelegd aan het bestuur of aan de Algemene
Vergadering, waarna het bestuur of de Algemene Vergadering een besluit
kan nemen. Bij verschil van inzicht tussen de commissie en bestuur over
het voorstel van toekennen van een onderscheiding voor Erelid of Lid van
Verdienste wordt het voorstel voorgelegd aan de Algemene Vergadering.
Het bestuur heeft besloten om de commissie naast de voordrachten voor
Leden van Verdienste en Ereleden ook het mandaat te geven om aanvragen
van bondsspelden te toetsen.

De Commissie Onderscheidingen bestaat uit vijf personen, deze dienen
meerderjarig te zijn en voldoen bij voorkeur aan het hieronder
aangegeven profiel. Indien het aantal commissieleden beneden de vijf
daalt, wordt zo spoedig mogelijk actie ondernomen om de commissie weer
tot vijf personen aan te vullen.
De Commissie Onderscheidingen komt het beste tot zijn recht bij een
grote diversiteit van haar leden. Hier is het selectieproces op gericht.
De leden van de Commissie Onderscheidingen:
> Dienen onafhankelijk, zonder enig ander belang, en beschikken
gezamenlijk over historische en actuele kennis waardoor ze kunnen
adviseren over de toekenning van onderscheidingen.
> Beschikken over:
o kennis en ervaring binnen de basketbalwereld;
o inzicht in de wijze waarop basketball in Nederland is
georganiseerd: zowel aan sportieve, sporttechnische als
bestuurlijke kant;
o ervaring om aanvragen te beoordelen en een toe- of afwijzing
inhoudelijk onderbouwen.
Leden van de Commissie onderscheidingen kunnen geen afgevaardigde zijn
naar de Algemene Vergadering van de NBB en geen lid zijn van andere
commissies van de Algemene Vergadering.
Personeelsleden en bestuursleden van de NBB kunnen niet worden benoemd
tot lid van de commissie.

Leden van de Commissie Onderscheidingen worden door de AV benoemd voor
een periode van drie jaar en zijn ten hoogste driemaal aansluitend
herbenoembaar. Herbenoeming van een lid van de Commissie
Onderscheidingen is geen automatisme en wordt steeds zorgvuldig en in
samenspraak met het bestuur overwogen. Het bestuur heeft in de AV van
november 2020 het mandaat gekregen om de eerste Commissie
Onderscheidingen te benoemen.
De Commissie Onderscheidingen stelt een rooster van aftreden op. Bij het
vaststellen van het rooster van aftreden wordt met name gelet op de
continuïteit van de commissie.
Een lid van de commissie kan tussentijds aftreden op eigen verzoek, in
geval van onvoldoende functioneren, onverenigbaarheid van belangen, of
wanneer dit anderszins naar het oordeel van de Commissie
Onderscheidingen of het bestuur is geboden.

De Commissie Onderscheidingen kiest uit haar midden een voorzitter. De
voorzitter is in het bijzonder belast met de communicatie met de
Algemeen Directeur. Voorts ziet de voorzitter toe op een goede

onderlinge verstandhouding binnen de Commissie Onderscheidingen en een
open gedachtewisseling en standpuntbepaling in de commissie.
Bij afwezigheid van de voorzitter kiezen de aanwezige leden een
voorzitter voor de vergadering.
De Commissie Onderscheidingen vergadert twee tot vier keer per jaar, op
initiatief van de commissie, het bestuur of de Algemene
Ledenvergadering. Vergaderingen kunnen fysiek plaatsvinden of via
telecommunicatie. Vergaderingen van de commissie onderscheidingen worden
bijgewoond door tenminste de helft, dan wel de meerderheid van de leden
van de Commissie Onderscheidingen.
Afhankelijk van de agenda kan worden besloten de voorzitter, een
bestuurslid, of de algemeen directeur van de NBB voor een vergadering
uit te nodigen. De voorzitter, een bestuurslid en/of de Algemeen
Directeur hebben het recht om een vergadering van de Commissie
Onderscheidingen bij te wonen.
De vergaderingen worden niet genotuleerd, wel kan een samenvatting van
hetgeen besproken is worden gemaakt.
Vanuit het bondsbureau wordt een ambtelijk secretaris aangesteld.
De taken van de ambtelijk secretaris zijn:
➢ Bevestigen van ontvangen aanvragen;
➢ Toetsen of er bezwarende redenen zijn (passend binnen de
beleidslijnen veilig sport klimaat);
➢ Zorgen voor het op juiste wijze registeren van voordrachten;
➢ De commissie voorzien van alle informatie met betrekking tot de
aanvraag;
➢ Bijeenroepen van de commissie (die de aanvraag toetst aan de
opgestelde criteria en ze met advies voorlegt aan bestuur of
Algemene Vergadering);
➢ Vastleggen van besluiten;
➢ Na besluitvorming aanvrager informeren m.b.t. het besluit.

De leden van de Commissie Onderscheidingen zullen alle informatie en
documentatie die zij in het kader van hun rol als lid van de commissie
verkrijgen en waarvan zij redelijkerwijs kunnen weten dat het
vertrouwelijk is, als strikt vertrouwelijk behandelen, ook na hun
aftreden.

De Commissie Onderscheidingen ontvangt geen vergoeding voor haar
werkzaamheden. Wel bestaat er de mogelijkheid gemaakte reis- en onkosten
ten behoeve van de commissie te declareren. Reiskosten mogen alleen
worden gedeclareerd indien het lid van de commissie niet beschikt over
een leaseauto. De vergoeding van reiskosten bedraagt € 0,19 per km en
kunnen ingediend worden via het declaratieformulier voor vrijwilliger,
dat volledige ingevuld gemaild dient te worden naar
declaraties@basketball.nl.

