EEN LINTJE AANVRAGEN VOOR IEMAND?

ZO PAKT U DAT AAN!
Kent u iemand die zich al vele jaren inzet voor onze samenleving?
Bijvoorbeeld als bestuurslid van een vereniging, als vrijwilliger bij
een zorginstelling of als mantelzorger?
En vindt u dat deze persoon het verdient om in het zonnetje
te worden gezet? Dan kunt voor hem of haar een koninklijke
onderscheiding aanvragen. En dat is makkelijker dan u denkt!

STAP 1:
U LEGT CONTACT
MET DE
GEMEENTE

Contact opnemen
U neemt eerst contact op
met de gemeente waar
de persoon voor wie u
een lintje wilt aanvragen
woont. Binnen de gemeente
Winterswijk kunt u hiervoor
contact opnemen met de
medewerker kabinetszaken.

Inschatting
De medewerker
kabinetszaken schat in
of de verdiensten van de persoon die u wilt voordragen bijzonder
genoeg zijn om in aanmerking te komen voor een lintje. Een van de
belangrijkste richtlijnen is, dat iemand zich tenminste 15 jaar aaneen
belangeloos heeft ingezet voor de samenleving, voor minimaal 6 uur
per week.
Gesprek
Als de verdiensten
bijzonder genoeg
zijn, volgt er een
gesprek met de
kabinetsmedewerker
van de gemeente. U
krijgt van de gemeente
een aanvraagformulier
mee.

IEMAND KAN OP TWEE MOMENTEN
EEN LINTJE KRIJGEN:
•
•

De Lintjesregen: Deze vindt jaarlijks plaats op de laatste
werkdag voor Koningsdag. Uw aanvraag ontvangen wij graag
voor 1 juli.
Bijzondere Gelegenheid: Dit kan bijvoorbeeld bij een
jubileum of een afscheid zijn. Uw aanvraag meldt u zes
maanden van tevoren bij de gemeente. U overlegt met de
gemeente over de instuurdatum.

Heeft u vragen over een koninklijke onderscheiding voor een
inwoner van de gemeente Winterswijk? Neem contact op met
Paulien van Vliet (0543) 543 106 of mail naar pvliet@winterswijk.nl.
Succes met uw aanvraag!

STAP 2:
U ZOEKT
ONDERSTEUNING
BIJ UW
AANVRAAG

Overzicht
Maak een overzicht van
alle verdiensten die uw
aanvraag ondersteunen.
Noteer hierbij ook
meteen de namen
en contactgegevens
van de bestuurders
of vrijwilligers bij
organisatie, werk en/of
familie.

Benaderen
Benader de contactpersonen
vertrouwelijk met de vraag
of zij uw aanvraag willen
ondersteunen. Op het
aanvraagformulier staat welke
informatie u nodig heeft bij
het invullen van de activiteiten.
Vraag ook of de ondersteuners
andere organisaties of personen
kennen die uw aanvraag kunnen
ondersteunen. Per verdienste is
één ondersteuningsbrief nodig,
voorzien van een handtekening.

STAP 3:
U STUURT UW
AANVRAAG OP
Verzamelen en controleren
Verzamel en controleer
alle geschreven
ondersteuningsformulieren en
controleer het aanvraagformulier.
Versturen
Verstuur de aanvraag en alle ondersteuningsbrieven naar de
gemeente, voorzien van handtekeningen.
Uw klus is klaar!
De burgemeester, de Commissaris van de Koning, het Kapittel voor
de Civiele Orden brengen een advies uit over uw aanvraag. De
minister neemt een Koninklijk Besluit. De koning ondertekent dat.
De burgemeester krijgt bericht. U hoort of de persoon die u heeft
voorgedragen een lintje krijgt.

