Voordracht inwoner Enkhuizen voor Vrijwilligersspeldje
Dit formulier heeft als doel een inwoner van Enkhuizen te kunnen voordragen voor een
Vrijwilligersspeldje.

Algemene opmerkingen
De beoordeling van dit formulier gebeurd op basis van de beleidsregels vrijwilligersspeldje gemeente
Enkhuizen.
De motivering voor de voordracht dient te worden gericht aan het college. De vrijwilligersspeld
wordt door of namens het college uitgereikt op het vrijwilligersfeest, jaarlijks door de gemeente
georganiseerd in het najaar. Voor het toekennen van een zilveren of gouden speld wordt
aantekening bijgehouden in een register.
De speld wordt alleen uitgereikt aan natuurlijke personen en niet aan rechtspersonen in de vorm van
stichtingen of verenigingen en dergelijke. De zilveren en gouden speld kunnen maar eenmaal worden
uitgereikt aan dezelfde persoon.
Formulier inleveren
Kandidaten kunnen schriftelijk voorgedragen worden in mei en juni van het betreffende jaar waarin
de spelden worden uitgereikt. In dit formulier wordt goed gemotiveerd en onderbouwd waarom de
kandidaat aan de gestelde voorwaarden voldoet.
Dit formulier kan verstuurd worden naar:
Gemeente Enkhuizen
T.a.v. mw. T. Dijkman (vertrouwelijk)
Postbus 11, 1600 AA Enkhuizen

of

trudy.dijkman@sed-wf.nl

Graag onder vermelding van de gegevens van de aanvrager
zodat wij contact met u kunnen opnemen
Vastgestelde verdiensten
Zilveren speld
- De zilveren speld wordt toegekend aan de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand
die bij zijn/haar afscheid meer dan 250, maar minder dan 750 huwelijken heeft voltrokken;
- De zilveren speld wordt toegekend aan actieve leden die 40 jaar lid zijn van een vereniging of
instelling;
- De zilveren speld wordt toegekend aan raadsleden die na 2 raadsperioden of langer bij de
verkiezingen voor de gemeenteraad defungeren;
Gouden speld
- De gouden speld wordt toegekend aan de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke
stand, die bij zijn/haar afscheid 750 huwelijken of meer heeft voltrokken;
- De gouden speld wordt toegekend aan actieve leden die 50 jaar of langer lid zijn van een
vereniging of instelling.

Verdiensten op basis van nominaties
Het college beoordeelt de binnengekomen nominaties aan de beantwoording van onderstaande
vragen. Het verzoek is om het gegeven antwoord toe te lichten.
Naam vrijwilliger
Voor welke vereniging,
stichting of organisatie is de
vrijwilliger actief (geweest)?

Toelichting:

De vereniging, stichting of
organisatie waarvoor de
vrijwilliger actief is heeft een
openbaar karakter en dient het
algemeen belang

Ja / Nee*
Toelichting:

Het vrijwilligerswerk vond en
vindt plaats binnen de
gemeente Enkhuizen

Ja / Nee*

Het vrijwilligerswerk richt zich
op meerdere doelgroepen

Ja / Nee*

Het vrijwilligerswerk betreft
een structurele activiteit
(langer dan 5 jaar per
onderdeel)

Ja / Nee*

De vrijwilliger is bij meerdere
verenigingen actief

Ja / Nee*

Hoe lang is de vrijwilliger actief
als vrijwilliger?

………………..jaar

Op wat voor vlak heeft de
vrijwilliger zich ingezet?

Maatschappelijk, sociaal, economisch, bestuurlijk vlak*
Toelichting:

Ja / Nee*
Heeft u nog overige
opmerkingen?

*doorhalen wat niet van toepassing is

