
PROTOCOL  
BONDSONDERSCHEIDINGEN 

 
Het BONDSONDERSCHEIDINGENREGISTER is het hoogste orgaan van de BOND VAN CARNAVALS-
VERENIGINGEN IN LIMBURG betreffende onderscheidingen, ordetekenen, eretekens, oorkondes en 
bondsprotocol. 
 
Aanvragen voor een bondsonderscheiding dienen uitsluitend schriftelijk middels het daarvoor bestemde formulier 
te geschieden aan het BONDSONDERSCHEIDINGENREGISTER en wel vóór 15 oktober van het betreffende 
seizoen. 
 
Het REGISTER omvat de volgende onderscheidingen: 
• DANSMARIETJESORDE: In de uitvoering 1x11 jaar, kostprijs € 27,00, 

(=ledenorde)   in de functie van dansmarietje, danspaar, ballet, etc.. 
• BCL-LEDENORDE:  In de uitvoeringen 1x11; 2x11; 3x11 en 4x11 jaar, kostprijs € 27,00, 
     in de functie van gewoon lid, zoals van joeks-, muziekkapel, jeugdcarnaval o.i.d.. 
• BCL-DIENSTORDE:  In de uitvoeringen 1x11; 2x11; 3x11 en 4x11 jaar, kostprijs € 30,00, 

in de functie van lid van de carnavalsvereniging zijnde: raad van elf,  adjudant, 
nar, ceremoniemeester en bestuur (niet zijnde dagelijks bestuur). 

• BCL-GROOTORDE:  In de uitvoeringen 1x11; 2x11; 3x11 en 4x11 jaar, kostprijs € 35,00, 
     in de functie van lid van de carnavalsvereniging zijnde; dagelijks bestuur, vorst of  

    president. 
• BCL-DAMESORDE:  Als bijzondere attentie en waardering voor partners van gedecoreerden. De orde 

wordt in principe tezamen met een BCL-orde uitgereikt, kostprijs € 15,00. 
• NEG-ORDE KLEIN:  Uit waardering voor bijzondere inzet van personen, kostprijs € 30,00. 
• ORDE VAN VERDEENSTE: In de functie van verdienstelijk persoon voor de gemeenschap. Kostprijs € 75,00. 

  
De leden hebben het recht een voordracht in te dienen voor een ORDE VAN VERDEENSTE. De te onderscheiden 
persoon hoeft geen lid van de vereniging te zijn maar moet wel in de gemeenschap waar de vereniging is 
gevestigd, zijn verdiensten hebben of hebben gehad. 
 
Met inbegrip van de BCL-GROOTORDE 1x11 jaar  worden alle onderscheidingen vanaf 2x11-jaar met 
OORKONDE uitgereikt. De ledenorde 1x11-jaar en de dienstorde 1x11-jaar worden uitsluitend gelijktijdig met 
andere onderscheidingen door het bondsbestuur uitgereikt. Zo niet worden ze aan de vereniging opgestuurd. 
 
Tijdens het BCL-Treffen worden door het Bondsbestuur geen uitreikingen gedaan.  
Bovendien zullen geen uitreikingen plaatsvinden vanaf de laatste zondag voor Carnaval en gedurende de drie 
Carnavalsdagen. 
Aanvragen voor bovenstaande uitreikingen kunnen door opsturen van betreffende orders worden gehonoreerd. 
 
Een voor beroep vatbare beslissing van het REGISTER moet middels een ledenvergadering verlopen. 
In het REGISTER hebben zitting de leden van het DAGELIJKS BESTUUR van de BCL incluis de betreffende 
DISTRICTSVOORZITTER. 
 
Van alle gedecoreerden zal boek worden gehouden in het BONDSONDERSCHEIDINGENREGISTER. 
De bondsonderscheidingen worden uitsluitend gedragen tijdens het seizoen. Het seizoen is omschreven in de 
statuten van de BCL. Bij overlijden van de gedecoreerde is het de erfgenamen niet toegestaan de 
bondsonderscheiding te dragen. 
Bij verlies of anderszins verloren gaan van onderscheidingen kan via het 
BONDSONDERSCHEIDINGENREGISTER een aanvraag tot herverstrekking ingediend worden. 
Bij de uitreiking van de onderscheidingen zal er één couplet van het LIMBURGS VOLKSLIED worden gezongen. 
De VERENIGING dient voor muzikale begeleiding te zorgen. 
 
Alle voorgaande publicaties inzake het PROTOCOL BONDSONDERSCHEIDINGEN komen hiermee te vervallen. 
 
         Aldus vastgesteld door 
         Algemeen Bestuur. 
         Datum: 7 april 2005. 


