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REGLEMENTEN inzake de ONDERSCHEIDINGSTEKENEN   

van   

KONINKLIJKE WATERSPORTVERENIGING “DE KAAG” 

 

 

1. ALGEMEEN 

 

Uit hoofde van het Huishoudelijk reglement is het bestuur bevoegd onderscheidingstekenen voor de vereniging 

vast te stellen. Op basis van deze bepaling en haar voorgangers zijn de hieronder genoemde en toegelichte 

onderscheidingstekenen ingesteld. 

 

 

2. REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN EEN “VAN HOOLWERFF PENNING” 

 

De K.Z.R. & M.V. “De Kaag” heeft in 1960 bij het 50-jarig bestaan een penning ingesteld, ter ere van Ir. J.C.van 

Hoolwerff, oprichter en gedurende 35 jaren voorzitter van de vereniging. Deze penning heeft bij haar instelling 

de naam “Van Hoolwerff Penning” gekregen. Deze penning, welke zowel in brons, zilver als goud geslagen zal 

kunnen worden zal voorzien zijn van: Aan de ene zijde de beeltenis van de Heer van Hoolwerff en een 

randinscriptie: “Van Hoolwerffpenning. Ingesteld ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan de K.Z.R. & M.V. 

”De Kaag” 1910-1960”. Aan de andere zijde van een inscriptie, welke voor ieder geval, waarvoor de penning zal 

worden uitgereikt, afzonderlijk wordt vastgesteld. Aan deze zijde wordt tevens de naam vermeld van degene, die 

de penning in eigendom ontvangt. De gouden penning wordt bij hoge uitzondering uitgereikt. De heer Ir. J.C. 

van Hoolwerff heeft een groot deel van zijn tijd en arbeidskracht gewijd aan de belangen der watersport 

waardoor zijn werk blijvende verdiensten heeft voor de watersport op de Kagerplassen, zowel als voor de 

watersport in het algemeen. Deze penning zal uitgereikt worden aan personen, die evenals hij, hebben 

bijgedragen tot de bloei van onze vereniging, tot de ontwikkeling van de watersport op de Kagerplassen of de 

watersport in het algemeen. In dit laatste geval, wanneer “De Kaag”door de arbeid en toewijding van deze 

persoon zich aan hem heeft verplicht. Het bestuur van de K.W.V. ”De Kaag” beoordeelt, wie voor deze penning 

in aanmerking komt. De uitreiking zal geschieden op een daartoe passende gelegenheid, door de voorzitter of 

diens plaatsvervanger. 

 

3.  REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE DICK VAN ECK AMBASSADEURS 

WISSELBEKER 

 

 

1.  De Dick van Eck Ambassadeurs wisselbeker is in het jaar 2001 ingesteld om leden van KWV “De  

 Kaag” te eren voor hun inzet en/of prestaties op het gebied van wedstrijdzeilen buiten de Kaag. 

 

2. De beker heeft het karakter van eeuwigdurende wisselprijs. 

 

3. Aan het bestuur van K.W.V. “De Kaag” komt het uitsluitend recht toe de trofee periodiek toe te kennen  

 en uit te reiken. De uitreiking kan aan een binnen de vereniging bekend persoon worden gedelegeerd.  

 De uitreiking zal bij voorkeur plaatsvinden tijdens de algemene vergadering in het voorjaar. 

 

4. De toekenning van de beker zal tenminste éénmaal in drie jaar plaatsvinden. 

 

5. Toekenning zal plaatsvinden aan een persoon, lid van K.W.V. “De Kaag”, die zich bij voorkeur  

 gedurende langere tijd namens de vereniging heeft ingezet op het gebied van wedstrijdzeilen buiten de  

 Kaag, waarbij zijn/haar inzet en enthousiasme de doorslag zal geven. 

 

6. Het bestuur draagt zorg voor de instandhouding van de trofee en vermelding van de namen van de  

 verkrijgers. 

 

7. De wisseltrofee werd aangeboden aan Dick van Eck ter ere van zijn benoeming tot Ridder in de Orde  

 van Oranje Nassau voorafgaande aan de algemene vergadering van K.W.V. “De Kaag” op 27 april  

 2001. 

 

4.  REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE Dr. COOPS-BEKER 
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Deze wisselbeker is beschikbaar gesteld door de heer Coops en wordt jaarlijks tijdens de (voorjaars) algemene 

vergadering (de Jaarvergadering) uitgereikt aan een persoon die zich gedurende het afgelopen jaar voor de 

vereniging verdienstelijk heeft gemaakt. 

 

 

5.  REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN HET INSIGNE VOOR LANGDURIG 

LIDMAATSCHAP 

 

Leden die 25 jaar ononderbroken lid zijn van de vereniging ontvangen een speciaal insigne. Dit insigne bestaat 

uit een Kaagwimpel waaromheen een krans met het cijfer 25 in zilver. Ter gelegenheid van de 50
ste

 Kaagweek 

(1970) werd besloten aan de leden die 50 jaar onafgebroken lid zijn, eenzelfde insigne met het cijfer 50 in goud 

aan te bieden. Deze insignes worden uitgereikt tijdens de (voorjaars) algemene vergadering (de Jaarvergadering).  

 

 


