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Algemene criteria Gouden Lepelaar 
 
Criteria algemeen:  
De Gouden Lepelaar kan door het bestuur van Vogelbescherming Nederland worden 
uitgereikt aan personen die : 

    op uitzonderlijke wijze hebben bijgedragen aan de bescherming van vogels, 
nationaal of internationaal, bijvoorbeeld doordat zij zich langdurig op een 
veelzijdige manier hebben ingezet voor de bescherming van vogels óf op een 
bijzondere of op vernieuwende wijze hebben bijdragen aan de bescherming van 
vogels. Dit laatste maakt ook jongere personen en personen buiten het veldwerk- 
of beschermingswerk tot mogelijke kandidaten  

    niet in strijd met het Verenigingsbeleid hebben gehandeld. 
 
De nationaliteit en het al dan niet lid zijn van de Vereniging van de kandidaat spelen 
geen rol bij de beslissing tot toekenning van deze onderscheiding. Wel is van belang dat 
eventuele (buitenlandse) kandidaten van betekenis zijn geweest voor de Nederlandse 
vogelbescherming. 
De Commissie Gouden Lepelaar uit de Ledenraad van Vogelbescherming doet een 
voordracht aan het bestuur van VBN. 
 
Criteria meer specifiek  
Meer specifiek worden de onderstaande criteria gehanteerd, waarbij het zwaartepunt 
ligt op 1 t/m 5.  

1.  Heeft de kandidaat een breed spectrum van activiteiten ontwikkeld ten behoeve 
van de bescherming van vogels? Zoals,  

 soortbescherming  

 gebiedsbescherming  

 bestuurlijk 

 creëren van draagvlak  

 educatie  

 onderzoek  

 publicaties  

 beheersadvisering 
2.  Heeft de kandidaat zich reeds voor langere tijd ingezet voor vogels?  
3.  Zijn deze activiteiten (in ieder geval voor een deel) buiten werktijd verricht? 
4.  Is er sprake van een bijzondere gelegenheid? (afscheid, jubileum, bijzondere 

leeftijd, etc.)  
5.  Is er sprake van een zeer speciale verrichting (bijvoorbeeld de oprichting van een 
    succesvolle organisatie) of een vernieuwende activiteit/visie?  
6.  Heeft de kandidaat beschermingswerk buiten de eigen kring actief uit gedragen?  
7.  Door wie is de kandidaat voorgedragen? (een brede groep mensen of een enkele 

individu). 
 
* Kandidaten behoeven niet aan alle criteria te voldoen. 


