
Voorstel tot verlening van een Erepenning 

van de Gemeente Waalwijk



             Gelieve dit formulier minimaal 10 weken voor de datum van uitreiking in te dienen.

Gegevens decorandus (voorgestelde persoon)

Geslachtsnaam 

Voorvoegsels Geslacht:          Man Vrouw 

Voornamen  

Geboortedatum 

Straat Huisnummer

Postcode Woonplaats

Gegevens voorsteller

Huisnummer

Woonplaats

Naam  

Straat 

Postcode 

Telefoonnummer 

Relatie  

Toelichting aanvraag:



Ondersteuning door derden

De gegevens van iedere ondersteuner dienen hier vermeld te worden. Voorts dient te worden aangegeven de relatie tussen 
ondersteuner en decorandus. De motivering van de ondersteuning van het decoratievoorstel dient in de vorm van een bijlage 
bij dit voorstel te worden gevoegd.

Huisnummer 

Woonplaats

Huisnummer 

Woonplaats

Ondersteuner 1 

Naam  

Straat  

Postcode 

Telefoonnummer 

Relatie 

Ondersteuner 2 

Naam  

Straat  

Postcode 

Telefoonnummer 

Relatie 

          Huisnummer

Woonplaats

Ondersteuner 3

Naam  

Straat  

Postcode 

Telefoonnummer 

Relatie 



Verdiensten (beschrijving van de bijzondere verdiensten)

Activiteit 1

Van Tot

Korte omschrijving:

Uitstraling: plaatselijk regionaal provinciaal 

Intensiteit:         Uren per week  per maand

Vergoeding:   Nee   Ja, zo ja: €             per maand  per jaar

Toelichting:

Activiteit 2

Van Tot

Korte omschrijving:

Uitstraling: plaatselijk regionaal provinciaal 

Intensiteit:         Uren per week  per maand

Vergoeding:   Nee   Ja, zo ja: €             per maand  per jaar

Toelichting:

Activiteit 3

Van Tot

Korte omschrijving:

Uitstraling: plaatselijk regionaal provinciaal 

Intensiteit:         Uren per week  per maand

Vergoeding:   Nee   Ja, zo ja: €             per maand  per jaar

Toelichting:



Eventuele verdere verdiensten:

Gewenste uitreikingsdatum 

Datum: 

Ter gelegenheid van:

Ondertekening

Datum:Plaats: 

Handtekening: 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bob de Gouw, medewerker Kabinetszaken, telefoon 0416 – 683 622 
of  via kabinet@waalwijk.nl.

mailto:kabinet@waalwijk.nl
mailto:bdegouw@waalwijk.nl
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