
Voorstelformulier voor het ereteken
van Altena: De Parel van Altena

De Parel van Altena is een ereteken dat uitgereikt kan worden aan mensen die zich bijzonder 
verdienstelijk maken voor de samenleving in Altena. 
Het ereteken bestaat uit een draaginsigne met een bijbehorende oorkonde. Het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Altena beslist over de toekenning van het ereteken. 
De burgemeester reikt het ereteken  uit tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente, of op een 
ander moment als dat passender is.

Wie wilt u voordragen voor De Parel van Altena?

Achternaam

Tussenvoegsel

man vrouw
Voornamen (voluit)

Straat en huisnummer

Geboortedatum

Postcode en woonplaats



Vul hier uw eigen gegevens in

Wat is uw relatie tot de kandidaat

Achternaam

Tussenvoegsel

man vrouw
Voornaam

Straat en huisnummer

Telefoon

E-mailadres

Postcode en woonplaats

Echtgeno(o)t(e)

Collega

Vriend(in)

Bestuurslid

Familie

Leidinggevende

Kennis

Vrijwilliger

Anders:



Toekenning van het ereteken, De Parel van Altena, wordt onder meer getoetst aan de volgende 
criteria:
• De persoon heeft zich langdurig ingezet voor de gemeenschap van Altena, minstens 10 jaar, 

gedurende zeker 6 uur per week
• De persoon heeft de afgelopen 10 jaar geen andere onderscheiding gekregen voor zijn of haar 

verdienste
• De verdienste komt ten goede aan de gemeenschap
• Mantelzorg aan familieleden wordt op een andere wijze gewaardeerd dan met De Parel van 

Altena
• De persoon wordt voorgedreagen door een derde die de voordracht motiveert

• Aanwijzing voor de omschrijving van de activiteit: Het gaat om inzet voor de gemeenschap van Altena op 
het gebied van bijvoorbeeld sport, kunst, cultuur, kerkelijk leven, natuur, pleegzorg of openbare orde en 
veiligheid.

Waaruit blijkt dat de kandidaat De Parel van Altena verdient?

Beschrijf hier de bijzondere inzet

Activiteit 1

Organisatie

Functie

Periode van Periode 
tot

Tijdsbesteding uur per week/ jaar

Vergoeding

Omschrijving 
van de activiteit



Activiteit 2

Organisatie

Functie

Periode van Periode 
tot

Tijdsbesteding uur per week/ jaar

Vergoeding

Omschrijving 
van de activiteit

Activiteit 3

Organisatie

Functie

Periode van Periode 
tot

Tijdsbesteding uur per week/ jaar

Vergoeding

Omschrijving 
van de activiteit



Wie ondersteunen dit voorstel?

Ondersteuner 1

Ondersteuner 2

Voornaam en achternaam

Voornaam en achternaam

Telefoonnummer

Telefoonnummer

E-mailadres

E-mailadres

Relattie tot kandidaat

Relattie tot kandidaat

Heeft de kandidaat andere blijken van waardering ontvangen en zo ja, waarvoor:
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