
Aanvraag gemeentelijke onderscheiding

Dit verzoek zo mogelijk twee maanden tevoren indienen bij: 
Gemeente Neder-Betuwe 
T.a.v. burgemeester A.J. Kottelenberg 
Postbus 20 
4043 ZG  OPHEUSDEN 
E-mail: bestuurssecretariaat@nederbetuwe.nl

U wilt iemand voordragen voor de Neder-Betuwe Speld of het Jeugdlintje Neder-Betuwe? 
Deze gegevens ontvangen wij graag van u:

Naam

Voornamen

Adres

pagina 1 van 2

Gegevens van de persoon die u voordraagt

WoonplaatsPostcode

GeboorteplaatsGeboortedatum

Huidige werkgever/functie/
pensioen/school/opleiding

Waarom vindt u dat deze persoon de Neder-Betuwe Speld/het Jeugdlintje Neder-Betuwe verdient?

Jaartallen, hoeveelheid inzet van de bijzondere activiteiten of de bijzondere prestatie
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Met welke activiteiten is deze persoon nog steeds vrijwillig actief?

Ontvangt deze persoon een vergoeding voor deze bijzondere activiteiten?

Gewenste datum van uitreiking (eventuele bijzondere gelegenheid)* 
*Bij honorering probeert gemeente Neder-Betuwe deze datum in te plannen. 
Er kunnen redenen zijn om in overleg voor een andere datum te kiezen.

Naam

Adres

Gegevens van de aanvrager

WoonplaatsPostcode

Telefoonnummer 
(graag ook mobiel)

E-mail adres

Wat is uw relatie met de 
voorgedragen persoon?

Hebt u nog vragen, bel of mail naar ons: 
 
Ilse Harteman / José van Zanten / Brenda Brugman 
Bestuurssecretariaat 
Tel.: 14 0488 / bestuurssecretariaat@nederbetuwe.nl 
 
Wij op onze beurt hebben misschien nog vragen aan u naar aanleiding van uw voordracht.
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