Vrijwilligersonderscheiding
Introductie
Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van de samenleving. Zonder
vrijwilligers zouden vele activiteiten geen doorgang kunnen vinden of onbetaalbaar worden. Het
is dan ook te prijzen dat er in Waddinxveen zoveel mensen zijn die zich belangeloos inzetten
voor de gemeenschap. In veel gevallen jaren achtereen. Deze mensen kunnen worden
voorgedragen voor de vrijwilligersonderscheiding van de gemeente Waddinxveen.
De vrijwilligersonderscheiding is een vergulde draagspeld in de vorm van de Hefbrug over de
Gouwe. De vrijwilligersonderscheiding zal vergezeld gaan met de gemeentelijke oorkonde.
Wanneer komt iemand in aanmerking voor deze onderscheiding
• Iedereen die zich gedurende langere tijd (minimaal tien jaar) vrijwillig verdienstelijk
maakt voor de Waddinxveense samenleving komt in aanmerking voor deze
onderscheiding.
• De onderscheiding is speciaal bedoeld voor ‘stille vrijwilligers’. Dit zijn vrijwilligers die
met hun inspanningen niet op de voorgrond treden en het vanzelfsprekend vinden om
zich belangeloos in te zetten. Zij hebben een staat van dienst opgebouwd door hun inzet
en betrokkenheid bij het vrijwilligerswerk.
• In aanmerking komen alleen vrijwilligers die nog nooit eerder een onderscheiding, in
welke vorm dan ook, hebben ontvangen.
De onderscheiding zoals hier bedoeld is niet voor mantelzorgers. Deze groep neemt ook een
speciale plaats in Waddinxveen en voor deze groep is een eigen onderscheiding voorhanden.
Neem voor meer informatie hierover contact op met de gemeente.
Stichting Vrijwilligerswerk Waddinxveen
Gemeente Waddinxveen heeft de organisatie omtrent de vrijwilligersonderscheiding
ondergebracht bij de Stichting Vrijwilligerswerk Waddinxveen.
Procedure
De procedure rond deze gemeentelijke onderscheiding bestaat uit drie stappen:
1. Voorstel indienen
2. Advies en besluit
3. Uitreiking
Voorstel indienen
Om iemand te kunnen voorstellen voor de vrijwilligeronderscheiding dient u een
voorstelformulier in te vullen. In het voorstelformulier komen naast algemene
persoonsgegevens ook de gegevens over de bijzondere verdiensten aan de orde. De motivering
is het belangrijkste onderdeel van het voorstel. Hier moet u aangeven waarom de verdiensten
zo bijzonder zijn voor Waddinxveen. Indien uw vereniging, stichting, club of organisatie een
bestuur heeft, dient deze op de hoogte te worden gesteld van dit voorstel.
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Het voorstelformulier kunt u vinden op de website van de gemeente Waddinxveen of de
Stichting Vrijwilligerswerk Waddinxveen.
Advies en besluit
Het bestuur van de Stichting Vrijwilligerswerk Waddinxveen (SVW) brengt advies uit aan het
college van Burgemeester en Wethouders van Waddinxveen. Het college zal een besluit nemen
over de voordracht en dit aan Stichting Vrijwilligerswerk Waddinxveen terugkoppelen. De
Stichting Vrijwilligerswerk Waddinxveen neemt vervolgens contact op met de aanvrager.
Over het genomen besluit kan niet worden gediscussieerd. Bij een positief besluit worden de
details voor de uitreiking besproken.
Uitreiking
Meestal wordt de onderscheiding uitgereikt tijdens een bijzondere gelegenheid: bijvoorbeeld
een jubileum of afscheid. U kunt zelf een voorstel doen voor het moment van uitreiken, maar dit
gaat altijd in overleg met de gemeente. De verantwoordelijke wethouder of de burgemeester
reikt in principe de onderscheiding uit. De onderscheiding gaat vergezeld met een gemeentelijke
oorkonde.
Om het bijzondere karakter van de onderscheiding te waarborgen, worden er maximaal 4
vrijwilligersonderscheidingen per jaar uitgereikt.
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Voorstelformulier
1. Gegevens kandidaat – voor wie is de vrijwilligersonderscheiding?

Achternaam

Voornamen

Geboorteplaats1

Geboortedatum/leeftijd

Adres

Postcode en plaats

Telefoonnummer

Mobiele nummer

M
Geslacht

Let op: in aanmerking komen alleen vrijwilligers die nog nooit eerder een onderscheiding, in welke vorm dan ook, hebben
ontvangen.

2. Uw gegevens – wie stelt de kandidaat voor en is de contactpersoon?

Achternaam

Voornaam

Adres

Postcode en plaats

E-mailadres

Telefoonnummer en evt. mobiele nummer

Uw relatie tot de kandidaat2:

3. Voor welke vrijwilligersactiviteit verdient uw kandidaat de vrijwilligersonderscheiding?

3a. Is de vrijwilliger actief bij een Waddinxveense vereniging, stichting, club of organisatie?

Volledige naam:

1

Indien bekend

2

De voorsteller of één van de ondersteuners moet een relatie hebben met de vrijwillige activiteiten van de kandidaat. Als de voorsteller familie is van
de kandidaat, dient minimaal één niet-familielid het voorstel te ondersteunen en te ondertekenen.
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V

3b. Staat het bestuur van uw vereniging, stichting, club of organisatie positief tegenover dit voorstel?

Volledige naam:

3c. Vanaf welke datum of jaartal wordt de activiteit door hem of haar uitgevoerd?
Datum of jaartal:

3d. Motivering van het voorstel
In de beschrijving van de vrijwilligersactiviteiten dient aandacht te worden besteed aan de periode dat de kandidaat actief is. De aard
van de werkzaamheden; wat, wanneer, hoe vaak; alleen of in groepsverband; welke betekenis hebben de activiteiten voor de
samenleving; hoe bekwaam is de kandidaat en waaruit blijkt dat; eventuele bijzondere gegevens of anekdotes.
De motivering van het voorstel kunt u ook in een bijlage meesturen.
Omschrijving van de aard van de werkzaamheden:

Welke betekenis heeft het werk voor de samenleving:

Beschrijving van de kandidaat:

Eventuele bijzondere gegevens of anekdotes:

4. Ondersteuning door derden
Indien de voorsteller familie is of een relatie heeft met de vrijwillige activiteiten van de kandidaat dan vult u hier de gegevens in van de
ondersteuner en wat zijn/haar relatie is met de kandidaat.

Achternaam

Voornamen

Adres

Postcode en plaats

E-mailadres

Telefoonnummer en evt. mobiele nummer

Uw relatie tot de kandidaat:
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M
Geslacht

V

5. Gewenste uitreikingsdatum
Wij proberen rekening te houden met de gewenste uitreikingsdatum, maar dit gaat altijd in overleg met de gemeente.
Datum

Tijdstip

Ter gelegenheid van:

6. Ondertekening

Plaats

Datum

Handtekening

Formulier uiterlijk drie maanden voor de
beoogde uitreikingdatum opsturen naar
Stichting Vrijwilligerswerk Waddinxveen
T.a.v. Margo Vreeburg
Gouweplein 1
2741 MW Waddinxveen
o.v.v. “voorstel vrijwilligersonderscheiding”
of per e-mail naar
Info@vrijwilligerswerkwaddinxveen.nl
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