Voorstel tot verlening van een gemeentelijke onderscheiding

N.B. Het formulier volledig ingevuld en ondertekend sturen naar:
Burgemeester en wethouders van
Den Haag,
Postbus 12600,
2500 DJ Den Haag.

Voorgestelde uitreikingsdatum

Definitieve uitreikingsdatum
(in te vullen door kabinetszaken)

1.

Decorandus (voorgestelde persoon)

Geslachtsnaam
Voorvoegsels
m/v
Voornamen
Toelichting:
Indien bekend namen voluit vermelden

Geslachtsnaam echtgenoot
Toelichting:
Alleen bij gehuwde vrouw invullen

Adellijke titel(s)
Nationaliteit(en)
Geboorteplaats en geboortedatum
Straat
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Toelichting:
Indien de woonplaats afwijkt van de gemeentenaam tevens de gemeentenaam
vermelden
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(Voormalige) werkkring en functie

Eventuele eerder verleende
onderscheidingen

2.

Voorsteller

Naam, voorletters, titels
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Toelichting:
Het gaat hierbij om het telefoonnummer
waarop de voorsteller overdag bereikbaar
is.
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Relatie tussen voorsteller en decorandus
Toelichting:
Hoe kent de voorsteller de decorandus?

Wordt de aanvraag door derden ondersteund?
Toelichting:
Van iedere ondersteuner dient hier te
worden vermeld naam, adres en telefoonnummer. Voorts dient te worden aangegeven de relatie tussen ondersteuner en
decorandus alsmede een motivering van
de ondersteuning van het decoratievoorstel (zo nodig op bijlage).
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3.

Motivering van de aanvraag en bijzondere gegevens

Beschrijving van de bijzondere verdiensten
Toelichting:
In de beschrijving van de bijzondere
verdiensten dient aandacht te worden
besteed aan:
* de aard van de bijzondere verdiensten,
waarbij aandacht wordt geschonken aan
de volgende elementen:
* indicatie van de hoeveelheid tijd die
decorandus heeft besteed aan activiteiten
die tot bijzondere verdiensten hebben
geleid (per week, maand of jaar)
* perioden waarin de activiteiten plaatsvonden en de bijzondere verdiensten zijn
ontwikkeld (data)
* bij verenigingsactiviteiten e.d.: omvang
organisatie en plaats van decorandus in
de organisatie
* bij de activiteiten dient te worden vermeld of deze gehonoreerd worden (onkostenvergoeding, bescheiden honorering
of marktconforme honorering) met zo
mogelijk bedragen
* eventuele bijzondere gegevens

Nadere toelichting (zo nodig; eventueel op bijlage)
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Is waardering voor de verdiensten
reeds op andere wijze tot uitdrukking
gebracht?
Toelichting:
Men denke hierbij aan een erelidmaatschap, eredoctoraat, gratificatie, promotie
etc.

Eventuele verdere verdiensten van de
decorandus

Eventuele bijzondere aanleiding tot
indiening van het decoratievoorstel
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Voorgestelde gelegenheid voor uitreiking met datum, tijdstip en locatie
Functionaris die de onderscheiding
uitreikt
Toelichting:
In te vullen door kabinetszaken

4.

Ondertekening door de voorsteller

Plaats
Datum
Handtekening

Naam
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