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Reglement Kringonderscheiding 

Opgesteld op 01-02-2012 
 
 
Kring De Achterhoek kent één persoonlijke onderscheiding, een medaille. Deze wordt 
uitgereikt als is voldaan aan alle vier onderstaande voorwaarden. 
 
 
Voorwaarden voor een onderscheiding: 
1. Deze dient schriftelijk aangevraagd te worden bij de secretaris van het Kringbestuur. 
    Deze moet tenminste 3 maanden voor de datum van uitreiking zijn ingediend. Het  
    Kringbestuur bepaalt of de aangevraagde onderscheiding wordt toegekend. 
 
    Uiterlijk 30 dagen voor de uitreiking wordt de aanvrager door het Kringbestuur  
    geïnformeerd over het genomen besluit en hoe de uitreiking vorm wordt gegeven. 
 
 
2. Voor het aanvragen van een onderscheiding dient het aanvraagformulier volledig ingevuld  
    te worden. Deze is te vinden op de internetpagina van Kring De Achterhoek. De aanvraag 
    moet aangevuld worden met een levensloopverslag van het schuttersleven van de te  
    onderscheiden persoon. 
 
 
3. Personen moeten iets gedaan hebben dat een duidelijke meerwaarde heeft voor 
    de vereniging of Kring. 
 
 
4. De Kringonderscheiding zal verleend worden na afweging van de bijzondere 
    verdiensten. Het aantal jaren lidmaatschap moet daarbij niet als bepalend worden 
    gezien. Er zal een afweging van de bijzondere prestatie plaats hebben. 
    Bijvoorbeeld: 

 aard van de prestatie 

 duur van de prestatie 

 omstandigheden van de prestatie 

 algemene waarden van de prestatie 
 
 
Uitzondering: 
5. Er is één uitzondering op bovengenoemde voorwaarden. Personen komen alsnog in  
    aanmerking voor een onderscheiding als zij zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt   
    voor de vereniging of Kring. Dit geldt ook voor personen die geen lid zijn van een  
    vereniging.      
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Kringonderscheiding: 
6. De Kringonderscheiding. 

 De Kringonderscheiding wordt eigendom van de ontvanger. 

 Onderscheidingen worden niet postuum uitgereikt. 

 Een Kringonderscheiding wordt niet tegelijkertijd met een andere onderscheiding 
uitgereikt. 

 Naast de Kringonderscheiding en de oorkonde, wordt de te onderscheiden persoon 
ook een bos bloemen aangeboden. 

 
 
Overige bijzonderheden: 
7. De aanvrager zorgt er voor dat bij het uitreiken van de Kringonderscheiding een 
    lessenaar en een goede geluidsinstallatie aanwezig is. 
 
 
8. De kosten van de Kringonderscheiding worden bij de aanvrager in rekening 
    gebracht. 
 
 
9. Over zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist het Kringbestuur. 
 
 
Besluit: 
10. Tot wijziging van dit reglement kan worden besloten door de Algemene Leden- 

       vergadering van Kring De Achterhoek. Dit bij meerderheid van stemmen. 
 
 
 
 
 
 

Goedgekeurd d.d. 19 maart 2013 
te Stokkum 

 
 

 
 
 
 

 


