
 
 
Reglement voor de Gouden of Zilveren Gildespeld 
 
Het bestuur van Gilde Nederland heeft twee onderscheidingen in het leven geroepen, te weten de 
‘Zilveren Gildespeld’ en de ‘Gouden Gildespeld’. 
 
In de onderstaande tekst worden de criteria voor het toekennen van beide spelden vergezeld van 
een oorkonde beschreven. 
 
Artikel 1 
De Zilveren of Gouden Gildespeld kan uitsluitend worden uitgereikt aan natuurlijke personen wegens 
specifieke en/of bijzondere verdiensten 
 
Artikel 2. 
Het besluit tot uitreiken van de zilveren of gouden speld wordt genomen door het bestuur van Gilde 
Nederland. 
 
Artikel 3. 
Het besluit als bedoeld in artikel 2 zal op basis van een verzoek of voorstel van een of meerdere  
lokale Gilden wordt genomen tijdens een GN-bestuursvergadering waarin minimaal drie 
bestuursleden aanwezig zijn die tevens allen instemmen met het gedane verzoek of het ingediende 
voorstel.  
Bij aanwezigheid van meer dan drie leden wordt het besluit genomen op basis van eenvoudige 
meerderheid van stemmen.  
 
Artikel 4. 
Criteria voor uitreiking van de ‘Zilveren Gildespeld’. 
 
Van specifieke en/of bijzondere verdiensten, bedoeld in artikel 1 is sprake, indien: 
 

a. een persoon binnen de Gilde-organisatie plaatselijk of regionaal verantwoordelijkheden 
heeft gedragen en bekwaamheden heeft getoond op bestuurlijk of coördinatie niveau, 
die hebben geleid tot een betere positionering en naamsbekendheid van het Gilde of aan 
zienlijke verhoging van het activiteitenniveau. 
 

b. een persoon binnen de Gilde-organisatie specifieke/nieuwe activiteiten dusdanig heeft 
ontwikkeld en ten uitvoer gebracht, dat daaraan een duidelijk aantoonbare meerwaarde 
kan worden toegekend voor de (lokale) samenleving en het gilde. 
 

c. een persoon binnen de Gilde organisatie aantoonbaar de samenwerking heeft 
ontwikkeld met andere (lokale) maatschappelijke organisaties zoals bijvoorbeeld 
vrijwilligers centrale, welzijnsorganisaties, VVV-en, gemeente of met andere gilden. 

 
Artikel 5. 
Op een persoon die wordt voorgedragen voor toekenning van de ‘Zilveren Gildespeld’ dienen 
minimaal twee van de drie in artikel 4 genoemde verdiensten van toepassing zijn  gedurende een 
periode van minimaal 5 jaar. 



 
Artikel 6. 
Criteria voor uitreiking van de ‘Gouden Gildespeld’. 
 
Van specifieke en/of bijzondere verdiensten, bedoeld in artikel 1 is sprake, indien: 
 

a. een persoon binnen de Gilde-organisatie plaatselijk of regionaal verantwoordelijkheden 
heeft gedragen en bekwaamheden heeft getoond op bestuurlijk of coördinatie niveau, 
die hebben geleid tot een betere positionering en naamsbekendheid van het Gilde of 
aanzienlijke verhoging van het activiteitenniveau. 
 

b. een persoon binnen de Gilde-organisatie specifieke/nieuwe activiteiten dusdanig heeft 
ontwikkeld en ten uitvoer gebracht, dat daaraan een duidelijk aantoonbare meerwaarde 
kan worden toegekend voor de (lokale) samenleving en het gilde. 
 

c. een persoon binnen de Gilde organisatie aantoonbaar de samenwerking heeft 
ontwikkeld met andere (lokale) maatschappelijke organisaties zoals bijvoorbeeld 
vrijwilligers centrale, welzijnsorganisaties, VVV-en , gemeente of met andere gilden. 
 

d. een persoon (mede)oprichter is geweest van een lokaal Gilde en daarna als bestuurslid 
een substantiële bijdrage heeft geleverd aan de inbedding van lokale samenleving.  

  
Artikel 7. 
Op een persoon die wordt voorgedragen voor toekenning van de ‘Gouden Gildespeld’ dienen 
minimaal drie van de vier in artikel 6 genoemde verdiensten van toepassing te zijn gedurende een 
periode van minimaal 10 jaar. 
 
Artikel 8.  
Voordrachten voor de ‘Zilveren Gildespeld’ of ‘Gouden Gildespeld” als bedoeld in  
artikel 1, kunnen uitsluitend schriftelijk aan het bestuur van Gilde Nederland worden gedaan. 
 
Artikel 9. 
Na ontvangst van een verzoek tot toekenning zoals bedoeld in artikel 1, wordt het verzoek in de 
eerste daarop volgende bestuursvergadering behandeld.    De beslissing wordt vervolgens uiterlijk na 
2 weken schriftelijk, bij voorkeur via email,  door de secretaris van GN aan de aanvrager 
medegedeeld.  
 
Artikel 10. 
De toekenning van de ‘Zilveren’ of ‘Gouden’ Gildespeld is een erkenning voor bijzondere  
verdiensten, zoals hierboven omschreven, waaraan geen gunsten of rechten kunnen worden 
ontleend. 
 
Artikel 11. 
In uitzonderlijke gevallen kan het GN bestuur, in afwijking van bovengenoemde criteria, besluiten tot 
toekenning van een Zilveren dan wel Gouden Gildespeld.  
 
Artikel 12. 
Gilde Nederland koopt centraal de spelden in tegen een zo goed mogelijke prijs kwaliteit verhouding 
en omwille van het behoud van de Gilde identiteit en eenduidigheid. 
De kosten verbonden aan de productie  van de speld en oorkonde worden gelijkelijk verdeeld tussen 
Gilde Nederland en het aanvragende Gilde. 
 


