Gemeentelijke onderscheidingen:
- cultuurpenning
- sportpenning
- gemeenschapspenning
- penning van verdiensten
- erepenning
- ereburgerschap, hierbij hoort onderscheiding van de gemeentelijke erepenning + oorkonde.

Cultuur-, Sport- en Gemeenschapspenning:
1.1.a.

Aan natuurlijke personen.
bij een 40-jarig lidmaatschap van een vereniging waarbij als voorwaarde geldt dat van
speciale verdiensten voor die vereniging moet blijken, zoals bestuursfuncties e.d.;

1.1.b.

bij een 25-jarig bestuurslidmaatschap van een vereniging;

1.1.c.

bij andersoortige zilveren jubilea op cultureel of sportgebied, niet het lidmaatschap van een
vereniging betreffende;

1.1.d.

bij gelegenheid van korterdurende aard met een bijzondere aanduiding, waarbij van
verdiensten van zeer aanmerkelijke aard moet blijken;

1.1.e.

bij gelegenheden van eenvoudige aard die qua prestatie en/of inzet de persoon doet
uitstijgen boven alle andere zoals: het behalen of verkrijgen van internationale
kampioenschappen, festivals of andere wedstrijden van aanmerkelijk belang.

1.2.

Aan rechtspersonen.
Bij een 50-jarig jubileum van een vereniging of instelling op het gebied van sport of
cultuur indien die organisatie een wezenlijke bijdrage heeft geleverd in de gemeenschap.

Penning van verdiensten:
2.1.a.

Aan natuurlijke personen.
Bij een 50-jarig lidmaatschap van een vereniging waarbij sprake is van een combinatie van
meerdere functies in het gemeenschapsleven, waarin de decorandus zich een algemeen
aanvaarde en zeer gewaardeerde status heeft verworven en waarbij moet blijken dat niet
kan worden volstaan met een penning op het gebied van sport en cultuur;
daarnaast 50-jarig lidmaatschap zoals leden van gezondheidsinstellingen, stands- en
vakorganisaties, jeugd- en jongerenorganisaties, instellingen op religieus gebied;

2.1.b.

bij een 25-jarig bestuurslidmaatschap, waarbij voor meerdere functies in verenigingen en
instellingen decorandus zich ten zeerste verdienstelijk heeft gemaakt en waarbij moet
blijken dat niet kan worden volstaan met de penning op het gebied van sport en cultuur;
bij gelegenheden van andere aard, met een bijzondere aanleiding waarbij van verdienste
van zeer aanmerkelijk belang op meerdere terreinen moet blijken en waarbij moet
vaststaan dat niet kan worden volstaan met een van de penningen op het gebied van sport
en cultuur;
hieronder kunnen vallen o.m. jubilea c.q. afscheid van personeel van de gemeente,
afscheid als bestuurslid of directeur van belangrijke maatschappelijke organisaties,
geestelijken, artsen e.d.;
bij gelegenheden van eenmalige aard die qua prestatie en/of inzet een persoon doet
uitstijgen boven alle anderen zoals bijzondere prestaties op het menslievende vlak, grote
en belangrijke eenmalige verdiensten voor de gemeente Valkenswaard etc..

2.1.c.

Aan rechtspersonen.
Bij een 100-jarig jubileum van een vereniging of instelling indien deze organisatie een
wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan de gemeenschap en waarbij moet blijken dat niet
kan worden volstaan c.q. het niet passend is een penning op het gebied van sport en cultuur
toe te kennen;
bij een 500-jarig jubileum van een vereniging of instelling niet zijnde een organisatie op
het gebied van sport en cultuur indien deze organisatie een wezenlijke bijdrage heeft
geleverd aan de gemeente.

Gemeentelijke erepenning.
3.1.a.

Aan natuurlijke personen.
Bij gelegenheden van aanmerkelijk belang en langdurige aard van een persoon die zich op
zeer uitzonderlijke wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeente en de
gemeenschap en waarbij niet kan worden volstaan met toekenning van de penning van
verdiensten;
bij gelegenheden van eenmalige aard die qua prestatie en/of inzet van de persoon zodanig
belangrijk worden geacht dat zij ver uitstijgen boven verdiensten van aanmerkelijke aard
en waarbij niet kan worden volstaan met toekenning van de penning van verdiensten.

3.1.b.

Aan rechtspersonen.
Bij gelegenheid van een gelegenheid waarbij de te decoreren organisatie in of buiten de
gemeenschap een zodanige plaats heeft ingenomen dat zij het gemeentelijke grondgebied
overstijgend op die wijze de naam van Valkenswaard minimaal bovennationaal uitdraagt.
Daarbij moet worden vastgesteld dat niet kan worden volstaan met toekenning van de
penning van verdiensten.

Ereburgerschap:
4.

Voor het ereburgerschap kunnen alleen natuurlijke personen worden voorgedragen;
een dergelijke voordracht aan de gemeenteraad wordt slechts gedaan indien vaststaat dat de
te decoreren persoon zich door langdurige inzet, dienstverlening, betrokkenheid,
opofferingsgezindheid of menslievendheid de achting en de waardering van de
gemeenschap heeft verworven en voorts indien zorgvuldig is afgewogen dat niet kan
worden volstaan met de toekenning van de onderscheiding "de gemeentelijke erepenning".

5.

Geen van de hiervoor genoemde onderscheidingen kan of zal als gelegenheidsprijs,
aanmoedigingsprijs etc. worden toegekend.

