Onderscheidingen

Kent u iemand die zich al vele jaren belangeloos inzet voor een instelling of een
vereniging? Of iemand die heel goede prestaties heeft geleverd in bijvoorbeeld de
sport, politiek, muziek.
En vindt u dat diegene een keer in het zonnetje gezet moet worden als blijk van
waardering! Dan is het misschien een goed idee om deze persoon voor te dragen
voor een (gemeentelijke) onderscheiding.
De gemeente Boxmeer kent vijf onderscheidingen die aan mensen, ongeacht
hun leeftijd kan worden toegekend. En we hebben ook een onderscheiding voor
bedrijven die van grote betekenis zijn voor onze gemeente.
Naast de gemeentelijke onderscheidingen zijn er ook Koninklijke Onderscheiding
die wordt toegekend door onze Koning.
Bedenk van tevoren goed welke onderscheiding de meest geschikte is gezien de
situatie van het moment. Bijvoorbeeld; als de betreffende persoon zich nog steeds
inzet voor de werkzaamheden waarvoor u hem/haar wilt decoreren
is het misschien het beste om eerst een voordracht voor een gemeentelijke
onderscheiding te doen. Een Koninklijke Onderscheiding kan overwogen worden
als betrokkene definitief met de werkzaamheden stopt.

Gemeentelijke Onderscheidingen
De vijf onderscheidingen zijn:
1. Ereburger
2. Boxmeerse Bok
3. Boxmeerse Speld van verdiensten
4. Superbok (jeugdlintje)
5. Wimke de Körver Erepenning

Ereburger
Voor wie: iedereen ongeacht
woonplaats of nationaliteit
Waarom: betrokkene is voor de
gemeente Boxmeer en/of de inwoners
van zeer grote betekenis (geweest)
Hoe: door een gemotiveerde
voordracht te doen
Besluit: via college van B&W door
gemeenteraad

Boxmeerse Bok
Voor wie: inwoner van Nederland
Waarom: belangrijke en opvallende
verdiensten of prestaties op gebied
van sport, welzijn, politiek, bestuur,
ondernemerschap etc.
Hoe: door een gemotiveerde
voordracht te doen
Besluit: door het college van B&W

Boxmeerse Speld van
Verdiensten
Voor wie: inwoner van Nederland
Waarom: meerdere jaren belangeloos
ingezet voor personen/instellingen in/
uit de gemeente Boxmeer of door een
heldhaftige daad t.b.v. personen of
dieren
Hoe: door een gemotiveerde
voordracht
Besluit: door het college van B&W

Superbok (jeugdlintje)
Voor wie: voor iedereen tot 18 jaar en
inwoner van Nederland
Waarom: belangeloze inzet voor mens of
dier in onze gemeente, een belangrijke
(uit)vinding, een opmerkelijke prestatie in
de sport, initiatiefnemer voor iets nieuws
of een “goed” voorbeeld zijn voor “ons
allen”.
Hoe: door een gemotiveerde voordracht
Besluit: door het college van B&W

Wimke de Körver Erepenning
Voor wie: Ondernemingen gevestigd in Boxmeer
Waarom: onderneming die van grote betekenis is voor de gemeente Boxmeer
waaraan sociaal, innovatief en doortasten ondernemerschap ten grondslag lag en
heeft bijgedragen gegeven aan de (naams)bekendheid van Boxmeer.
Hoe: door een gemotiveerde voordracht
Besluit: door het college van B&W

De Koninklijke Onderscheiding
Er zijn diverse Koninklijke Onderscheidingen (KO’s). Het is niet zinvol om al deze
onderscheidingen apart te bespreken omdat veel onderscheidingen zeer zelden
worden uitgereikt. In deze folder beperken we ons tot de meest voorkomende
KO’s.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Criteria: betrokkene heeft zich gedurende een lange periode ingezet voor vooral
plaatselijke verenigingen/instellingen of personen. De richtlijn bij “een lange
periode” is: in de afgelopen 25 jaar minimaal 15 jaar en de laatste vijf jaar zonder
onderbreking als vrijwilliger werkzaam geweest zijn. Enkele voorbeelden van
terreinen waarop bijzondere verdiensten voor de samenleving ontwikkeld kunnen
worden:
zz multiculturele samenleving (sociale verbanden)
zz milieu en duurzame ontwikkeling
zz sociale vernieuwing
zz behoud/creëren van werkgelegenheid
zz vrijwilligerswerk in de gezondheidszorg
zz mantelzorg
zz sport
zz buurtactiviteiten en -contacten
zz emancipatie
zz vluchtelingenwerk
zz humanitaire hulpverlening

Ridder In de Orde van Oranje-Nassau
Criteria: betrokkene heeft (regionaal landelijk) een
belangrijke maatschappelijke bijdrage geleverd door
zich gedurende een lange periode in te zetten en
verantwoordelijkheid te nemen voor activiteiten en
werkzaamheden.
zz stimuleren van anderen: voorbeeldfunctie,
aanmoediging, bijstaan
zz bijzondere verdiensten jegens de samenleving: zoals
vrijwilligers, belangeloze inzet voor bijvoorbeeld jeugden jongerenwerk, de multiculturele samenleving of het
helpen oplossen van maatschappelijke vraagstukken
zz bijzondere verdiensten in de hoofdfunctie
zz mate van vrijwilligheid
zz aard, intensiteit en diversiteit
zz uitstraling, zichtbaarheid
zz actualiteit van de verdiensten
zz voorbeeldwerking
zz gedragen verantwoordelijkheid

Ridder in de Orde van de Nederlandse leeuw
Iemand kan decorabel zijn indien hij of zij alleen of samen met anderen en al dan
niet in opdracht, een zeer uitzonderlijke prestatie heeft verricht. Personen die in
dit kader een benoeming in de Orde van de Nederlandse Leeuw ontvangen, hebben zich onderscheiden door een uitzonderlijke artistieke prestatie; exceptionele
wetenschappelijke (onderzoeks-)prestaties; exceptionele technische innovatie of
exceptioneel innovatief ondernemerschap.
criteria:
zz Bijzondere verdiensten van zeer exceptionele aard
zz Actualiteit van de verdiensten
zz Personen met bijzondere talenten die prestaties hebben geleverd met een
maatschappelijke uitstraling
zz Baanbrekend (wetenschappelijk) werk

zz Exceptioneel verdienstelijk vanuit de hoofdfunctie, of in het verlengde daarvan
(bijvoorbeeld in branche-organisaties)
zz Door management-talenten exceptioneel verdienstelijk voor de
werkgelegenheid
zz Ondernemingen van de ondergang gered
zz Exceptionele literaire creativiteit
zz Exceptionele artistieke prestaties
zz Exceptionele wetenschappelijke (onderzoeks)prestaties
zz Exceptionele technische innovatie
zz Exceptioneel innovatief ondernemerschap

Hoe draagt u iemand voor?
Er is een aantal voorwaarden waaraan een voordracht moet doen. De
belangrijkste zijn:
1. De voordracht moet schriftelijk of digitaal worden gedaan.
2. de voordracht moet gemotiveerd zijn en ondersteund worden.
3. tenminste een half jaar vóór de beoogde uitreiking worden aangevraagd.
Uitreiking tijdens de Lintjesregen dan moet de voordracht vóór 1 juli
ontvangen zijn.
4. volledige geheimhouding over de voordracht.
Op de website www.lintjes.nl vind u alle informatie. U kunt ook kontakt opnemen
met de gemeente Boxmeer.

