Voorstel tot de verlening van een
Gemeentelijke erepenning

Gegevens voorgestelde persoon
Geslachtsnaam
Voorvoegsels

Geslacht

Voornamen2
Geslachtsnaam partner3
(Adellijke) titel(s)
Nationaliteit(en)
Geboorteplaats

Geboortedatum

Straat

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Gemeente
(Voormalige) werkkring4

Gegevens voorgestelde instelling
Naam
Vereniging of stichting
rechtspersoonlijkheid
Statutaire zetel van
vestiging

Adres secretariaat
Postcode

Huisnummer
Woonplaats

Man / Vrouw1

Gegevens voorsteller
Voorsteller
Naam
Straat
Postcode
Telefoonnummer
Relatie5

Huisnummer
Woonplaats

Ondersteuning door derden
De gegevens van iedere ondersteuner dienen hier vermeld te worden. Voorts dient te worden
aangegeven de relatie tussen ondersteuner en de voorgestelde persoon of instelling. De motivering
van de ondersteuning van het decoratievoorstel dient in de vorm van een bijlage bij dit voorstel te
worden gevoegd.
Indien er sprake is van meer dan drie ondersteuners, maak dan een kopie van deze pagina en voeg
deze achter deze pagina bij het voorstel.

Ondersteuner 1
Naam
Straat
Postcode

Huisnummer
Woonplaats

Telefoonnummer
Relatie6
Ondersteuner 2
Naam
Straat
Postcode

Huisnummer
Woonplaats

Telefoonnummer
Relatie6
Ondersteuner 3
Naam
Straat
Postcode
Telefoonnummer
Relatie6

Huisnummer
Woonplaats

Beschrijving van de bijzondere verdiensten
Activiteit 1
Van

Tot7

Korte omschrijving8

Tot7

Korte omschrijving8

Tot7

Korte omschrijving8

Tot7

Korte omschrijving8

Toelichting9

Activiteit 2
Van
Toelichting10

Activiteit 3
Van
Toelichting10

Activiteit 4
Van
Toelichting10

Overige gegevens
1.

Is de waardering voor de bijzondere verdiensten reeds op een andere wijze tot
uitdrukking gebracht?10
 Nee (ga door naar vraag 2)
 Ja, te weten:

2

Is er een bijzondere aanleiding tot indiening van het voorstel?
 Nee (ga door naar vraag 3)
 Ja, te weten:

3

Gewenste uitreikingsdatum
22 mei dag van de gemeente
 Datum
Ter gelegenheid van:

Ondertekening
Plaats
Handtekening

Datum

De erepenning van de gemeente Laren kan worden aangevraagd voor een persoon of
instelling die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeente of de
plaatselijke gemeenschap.
Het staat iedereen vrij een verdienstelijk persoon of instelling voor te dragen.
De persoon/instelling die wordt voorgedragen voor een gemeentelijke erepenning moet
voldoen aan de onderstaande criteria:
 Er moet sprake zijn van hoogwaardige en onderscheidende inzet voor de Larense
gemeenschap; deze inzet mag zowel binnen als buiten Laren geprofileerd zijn;
 De inzet moet van importantie zijn voor de Larense gemeenschap waarbij de nadruk
ligt op hoogwaardige inzet en niet op langdurige inzet;
 Onder hoogwaardige inzet wordt verstaan beleidsmatige en/of vernieuwende inzet die
de Larense gemeenschap ten goede komt;
 De inzet voor de Larense samenleving kan zijn betoond op een breed scala aan
terreinen, zoals bijvoorbeeld cultuur, wetenschap, sport, welzijnswerk,
gezondheidszorg of bevordering van de sociale cohesie.
Het aanvraagformulier dient volledig te worden ingevuld. Ook is het aan te bevelen één of
meer ondersteuners te vragen in een begeleidende brief aan te geven waarom zij vinden dat
het voorstel ondersteuning verdient.
De commissie voor de erepenningen van de gemeente Laren toetst het binnengekomen
voorstel. Vervolgens adviseert de commissie het college van burgemeester en wethouders ten
aanzien van het verlenen van de erepenning.
De commissie bestaat uit de volgende leden: de heer M.L.J Vos, mw. A.C. Armbrust en de
heer J.G.M. Smit.
De uitreiking vindt plaats op 22 mei, de jaardag van de gemeente of tijdens een specifiek
georganiseerde feestelijke bijeenkomst.
Het aanvraagformulier met bijlagen dient uiterlijk drie maanden voor de gewenste
uitreikingsdatum te worden ingediend bij de Commissie voor de erepenningen van de
gemeente Laren, t.a.v. mw. L.E. Verkroost, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes.
Voor een instelling dienen de jaarverslagen en accountantsverklaringen van de afgelopen 5
jaren te worden bijgevoegd.

