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Onderscheidingen Gildekring Maasland met oorkonde

Richtlijnen voor aanvragen
Een Kringonderscheiding inclusief oorkonde kan worden aangevraagd voor zowel een gildelid als een
niet-gildelid die zich op bijzondere wijze verdienstig heeft gemaakt voor het gilde, echter met
inachtneming van de gestelde criteria zoals beschreven onder het gedeelte ‘Soorten
Kringonderscheidingen’.
Een aanvraag moet minimaal 2 maanden vóór de uitreikdatum bij de Deken-Schrijver van Gildekring
Maasland worden aangevraagd.
Reden hiertoe is dat de aanvraag eerst beoordeeld dient te worden alvorens de bestelling etc. in
gang gezet kan worden.
Er bestaat géén mogelijkheid tot promotie. Houdt hier rekening mee in uw aanvraag!
Zorg dat het aanvraagformulier op de juiste wijze is ingevuld en voorzien van voldoende gegevens
over de te decoreren persoon.
U kunt het formulier digitaal invullen (LET OP: gebruik hiervoor alleen Adobe Acrobat Reader! Zie
hiervoor de link: https://get.adobe.com/nl/reader/) en mailen of uitprinten en invullen waarna we
het graag ondertekend via e-mail retour zien, bijvoorbeeld door het formulier in te scannen of er een
foto van te maken.

Richtlijnen voor uitreiken
Zodra de aanvraag is goedgekeurd ontvangt u van de Deken-Schrijver van Gildekring Maasland
hiervan een bevestiging. Indien van toepassing zal nog gevraagd worden om extra informatie
betreffende de gelegenheid en de te decoreren persoon.
Circa één week voor de uitreiking plaats vindt, ontvangt u een bevestiging welke Kringoverheidsleden
bij u aanwezig zullen zijn en derhalve de Kringonderscheiding met oorkonde zullen uitreiken.
Na de uitreiking ontvangt u van de Deken-Rentmeester van Gildekring Maasland de factuur van de
bestelde onderscheiding(en).
Ingangsdatum 12 mei 2017.

Aldus besloten in de vergadering van de Overheid van Gildekring Maasland,
11 mei 2017.

Hoofdman
J.H.T.P. Swinkels
Secretariaat:

Deken-Schrijver
G.A.M. van der Schoot
G.A.M. van der Schoot – Roggeakker 11 – 5391 KX Nuland
Tel.: 06-23385094 – E-mail: secretariaat@kringmaasland.nl
Rabobank IBAN: NL87RABO0129732206 – KvK: 40272050
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Soorten Kringonderscheidingen
A

B

C

D

E

In Zilver, als waardering voor een
minimaal 40 jarig gilden lidmaatschap.
Er moet in alle opzichten een voorbeeldig
en actief gilden lidmaatschap zijn
geweest. Daarnaast moeten ook
anderszins activiteiten in het belang van
het gilde aan de dag zijn gelegd.

In Zilver met Bourgondische vuurslag
erboven, als waardering voor een
minimaal 30 jarig gilden lidmaatschap,
waarvan minimaal 10 jaar een
bestuursfunctie is vervuld in het eigen
gilde, of minimaal 10 jaar een functie is
vervuld in de Kringoverheid of een van de
technische commissies van de Kring.
In Zilver verguld, als waardering voor een
minimaal 30 jarig gilden lidmaatschap,
waarvan minimaal 20 jaar een
bestuursfunctie is vervuld in het eigen
gilde of minimaal 20 jaar een functie is
vervuld in een van de technische
commissies van de Kring.

In Zilver verguld met Bourgondische
vuurslag erboven, als waardering voor
een minimaal 30 jarig gilden
lidmaatschap, waarvan minimaal 15 jaar
een functie is vervuld in de Kringoverheid
en/of bijzondere verdiensten zijn verricht
voor het gildewezen in het algemeen.

Legpenning in Zilver, uit te reiken aan
personen die geen gilden lidmaatschap
hebben, voor bijzondere verdiensten in
het belang van de Kring of een
aangesloten gilde van de Kring.

Secretariaat:

G.A.M. van der Schoot – Roggeakker 11 – 5391 KX Nuland
Tel.: 06-23385094 – E-mail: secretariaat@kringmaasland.nl
Rabobank IBAN: NL87RABO0129732206 – KvK: 40272050

Prijs
€ 100,00

Prijs
€ 110,00

Prijs
€ 115,00

Prijs
€ 125,00

Prijs
€ 90,00
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Voorbeeld oorkonde
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