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1.0 Algemeen: 

De onderscheiding kan worden uitgereikt in goud of zilver. De onderscheiding kan 

ook postuum worden toegekend. 

Voor zowel de gouden, alsook de zilveren decoratie is naast een ere-medaille 

tevens een draagspeld verkrijgbaar. Beiden worden gelijktijdig uitgereikt. 

Iemand die de zilveren onderscheiding heeft ontvangen kan later bij bevordering 

worden benoemd en de gouden decoratie ontvangen. De decoratie kan worden 

toegekend aan mannen, alsook aan vrouwen. 

 

2.0 Voorstel, voordracht en verlening: 

De aanvrage voor een onderscheiding kan door iedere vereniging bij het 

bondsbestuur worden ingediend. Een voordracht kan ook door het bondsbestuur zelf 

worden gedaan. In een dergelijk voorstel behoren naast de personalia ook de 

bijzondere verdiensten van de kandidaat zo uitvoerig mogelijk te worden 

beschreven. 

De aanvrage dient minimaal zes maanden voor de uit te reiken datum in het bezit 

van het bondsbestuur te zijn. De aanvrager dient tevens de kosten van de 

onderscheiding te voldoen. 

 

Een onderscheiding wordt eerst verleend na een uitvoerig onderzoek naar de 

antecedenten (onbesproken gedrag), activiteiten en verdiensten van de te 

decoreren persoon. De procedure is strikt vertrouwelijk. Het zal daarom niet 

mogelijk zijn over in behandeling zijnde voorstellen inlichtingen te verkrijgen. 

Evenmin wordt uitsluitsel verstrekt omtrent de argumentatie bij een eventuele 

negatieve beslissing, zijnde een afwijzing. 

Na ondertekening door het Bestuursbesluit en contrasignering door voorzitter en 

secretaris is de decoratieverlening tot stand gekomen. 

De uitreiking van de bij de onderscheiding behorende versierselen aan 

gedecoreerden wordt in het algemeen verricht door de bondsvoorzitter. De 

uitreiking vindt plaats tijdens de jaarvergadering, dan wel bij 'bijzondere 

gelegenheid', bijvoorbeeld een jubileum of het neerleggen van een bepaalde 

functie. 

De versierselen blijven eigendom van de gedecoreerde of diens nabestaanden. 

 

3.0 Beoordelingscriteria: 

 - staat van dienst 

 - belangeloze inzet 

 - voorbeeldfunctie 

 - schuttersloopbaan 

 - verenigingsverdiensten 

 - bondsverdiensten 

 - algemene verdiensten voor het schutterswezen 

 

 4.0 Bevordering naar Gouden onderscheiding: 

 

  1. De te bevorderen schutter/persoon dient in het bezit te zijn van de 

onderscheiding RKZLSB in zilver; 

  2. De te bevorderen schutter/persoon dient te beschikken over een lidmaatschap 

van 50 jaren of meer; 

  3. De te bevorderen schutter/persoon dient nog daadwerkelijk actief te zijn 

als geüniformeerd schutter; 

  4. Het functioneren van de te bevorderen schutter/persoon dient van goede 

kwaliteit te zijn. 

    

Opm: Het blijft mogelijk een bondsonderscheiding in goud aan te vragen voor een 

schutter die nog niet in bezit is van een bondsonderscheiding in zilver! 
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5.0 De onderscheidingstekens: 

 

 

VOORSTELLING ONDERSCHEIDINGSTEKEN: 

 

Als basis van het onderscheidingsteken heeft gediend het provinciewapen van 

Limburg, een schild bestaande uit vier kwartieren en een hartschild. Met name 

het hartschild speelt hierbij een belangrijke rol.  

 

Het hartschild ligt over de overige schilden heen en heeft aldus een binding met 

elk van hen. Het heeft een centrale rol, een spilfunctie. De schuttersbond kan 

in feite vergeleken worden met het provinciewapen, immers de aangesloten 

verenigingen zijn de vier schilden en het bondsbestuur is het hartschild.  

 

1. Een wezenlijk bestanddeel van het Nederlandse wapen is de afbeelding van 

een leeuw. Het onderscheidingsteken heeft dus tevens een binding met het 

koninkrijk. 

2. In de naam van de schuttersbond is heel nadrukkelijk de naam 'Limburg' 

aanwezig. Een afbeelding van een 'provinciaal' herkenningsteken is dan ook een 

verantwoorde keuze. 

3. De leeuw in het hartschild is ontleend aan het wapen van Limbourg aan de 

Vesdre. Ondanks het feit dat deze plaats nooit tot het 'koninkrijk der 

Nederlanden' heeft gehoord, is de naam van onze provincie hiervan afkomstig. Het 

ligt dus voor de hand dat de naamdrager van onze provincie vertegenwoordigd is 

in het onderscheidingsteken. 

4. De reversspeld heeft de vorm van het hartschild uit het provinciewapen. De 

leeuw staat afgebeeld in een 'bronsgroene' ondergrond. Over het totaal een 

'lint' met de tekst R.K.Z.L.S.B., de afgekorte naam van de schuttersbond. 

5. Het model van de draagmedaille is een Malthezer kruis en is een vrije 

keuze. De buitenwerkse maat is 28 mm. In de vijf armen van het kruis zijn 

wederom de letters van de afgekorte naam van de schuttersbond weergegeven. De 

leeuw staat ook hier in het hart van het onderscheidingsteken in een 

'bronsgroene' ondergrond. 

 Het model is gedekt met Nederlandse kroon. 

 Het draaglint bevat de Limburgse kleuren: geel, blauw en wit. 

 

 

 

 


