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Inleiding 
 
Aanleiding 
Naar aanleiding van de behandeling van de nota vrijwilligerswerk- en mantelzorgbeleid is gevraagd 
om een brede discussie te voeren over prijzen en onderscheidingen. Daarbij kan in hoofdlijnen een 
onderscheid gemaakt worden tussen algemene ereprijzen en overige prijzen.  
In de commissie Bestuur en Middelen d.d. 3 december 2008 is gevraagd om kaderstelling. Zowel het 
college als de commissieleden hebben aangegeven graag over te gaan tot het instellen van 
gemeentelijke onderscheidingen met een exclusief karakter.  
 
In de raadsvergadering van 9 juli 2009 heeft de gemeenteraad het “Reglement ereburgerschap Oude 
IJsselstreek” vastgesteld. In deze vergadering is toegezegd dat er een nadere uitwerking zal worden 
gedaan voor wat betreft de overige prijzen. Met deze notitie wordt aan de betreffende toezegging 
voldaan. 
 
Doelstelling 
Dit voorstel bevat de algemene kaders die gehanteerd worden bij het toekennen van prijzen. Dat 
houdt in dat voor het verstrekken van prijzen een aantal criteria wordt gehanteerd. Aan de hand van 
deze criteria kan de afweging worden gemaakt om al dan niet een prijs te verstrekken. 
 
Leeswijzer 
In deze notitie wordt het kader op landelijk, regionaal en lokaal niveau geschetst in het eerste 
hoofdstuk. De essentie van deze notitie, de opgestelde criteria, staan in hoofdstuk twee beschreven. 
De hardheidsclausule is terug te vinden in het derde hoofdstuk. 
Waar in deze notitie over prijzen wordt gesproken, worden ook onderscheidingen bedoeld. Voor het 
leesgemak is ervoor gekozen om consequent ‘prijzen’ te gebruiken. 
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1. Kader 
Dit eerste hoofdstuk bevat een overzicht van de mogelijkheden en verplichtingen die een gemeente 
heeft voor wat betreft de prijzen. Deze zijn uitgesplitst in de paragrafen ‘landelijk’, ‘regionaal’ en 
‘lokaal’. 
 

1.1 Landelijk 

Het verstrekken van prijzen op welk terrein dan ook, is autonoom beleid van de gemeentelijke 
overheid. Er is geen wet- of regelgeving waarin de lokale overheid een taak krijgt toebedeeld voor wat 
betreft het uitreiken van bepaalde prijzen. 
 
Op landelijk niveau worden wel enkele prijzen uitgereikt, waarvan de bekendste ‘het lintje’ is. Bij deze 
Koninklijke onderscheiding hoort naast het lintje, ook een oorkonde. Hierin staat vermeld dat H.M. de 
Koningin bij koninklijk besluit aan de gedecoreerde een bepaalde graad van onderscheiding in één 
van de civiele orden heeft verleend. 
Daarnaast hebben bijvoorbeeld de verschillende ministeries ‘eigen prijzen’ die verstrekt worden. Deze 
hebben echter geen verband met het lokale beleid van de gemeente. 
 
Opvallend is dat (ook) op landelijk niveau de prijzen voornamelijk als stimuleringsinstrument lijken te 
worden ingezet. Gewenst gedrag wordt/ kan worden beloond. Een prijs wordt voornamelijk gezien als 
een middel, niet als een doel op zich. 
 

1.2 Regionaal 

In juli 2008 is een inventarisatie gemaakt (zie bijlage) van de prijzen die in de omliggende gemeenten 
worden gehanteerd. Hieruit blijkt dat vrijwel alle omliggende gemeenten (alleen Aalten niet) het 
ereburgerschap kennen.  
Naast het ereburgerschap kennen vrijwel alle gemeenten één of meerdere prijzen. Daarbij valt te 
denken aan een vrijwilligersprijs, sportprijs, promotieprijs, cultuurprijs, duurzaamheidsprijs, 
jongerenprijs etcetera. 
 
Opvallend is dat bij al deze prijzen beschreven wordt wat de prijs inhoudt en wie deze ontvangt. Dit 
geeft weliswaar een groot scala aan prijzen en mogelijkheden om verschillende prijzen te verstrekken, 
maar duidelijke criteria - gemeentebreed ingevoerd - om prijzen te verstrekken ontbreken. 
 

1.3 Lokaal 

Aanleiding 
Naar aanleiding van de behandeling van de nota vrijwilligerswerk- en mantelzorgbeleid is gevraagd 
om een brede discussie te voeren over prijzen en onderscheidingen. Daarbij kan in hoofdlijnen een 
onderscheid gemaakt worden tussen algemene ereprijzen en overige prijzen. 
 
Tijdens de raadsvergadering waarin het ereburgerschap is goedgekeurd, is ook de toezegging gedaan 
om met een voorstel te komen over andere prijzen zoals een sportpromotieprijs, een cultuurprijs en 
een vrijwilligersprijs. In dit kader is besloten om een draaiboek te schrijven, waarin de algemene 
kaders en de wijze van specifiekere uitwerking geformuleerd worden.  
 
Bestaande prijzen 
In de raadsvergadering van 9 juli 2009 is besloten om het ‘gemeentelijk ereburgerschap’ in te stellen. 
Het ereburgerschap heeft een exclusief karakter en wordt verleend als blijk van waardering en 
erkentelijkheid. Het gaat om bijzondere verdiensten van personen die veel hebben betekend voor de 
gemeente Oude IJsselstreek, die de gemeente positief in het nieuws hebben gebracht door bijzondere 
prestaties. 
 
In 2008 heeft het college de Sportraad Oude IJsselstreek formeel status gegeven door in te stemmen 
met het convenant dat in samenwerking tussen sportraad en gemeente is opgesteld. In het convenant 
is opgenomen dat de sportraad (jaarlijks) een sportpromotieprijs gaat uitreiken/ organiseren. 
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Prijzen uit voormalige gemeenten Wisch en Gendringen 
- De Gemeente Wisch kende de legpenning. 
- De gemeente Gendringen kende de volgende onderscheidingen/titels 

o Het ereburgerschap der gemeente Gendringen 
o De zilveren eremedaille der gemeente Gendringen 
o De gouden eremedaille der gemeente Gendringen 
o De vrijwilligersprijs 
o De Cultuuronderscheiding 

 
Beschikbaar budget prijzen 
De raad beslist bij het vaststellen van de afzonderlijke notities, waarin voorgesteld wordt om een prijs 
uit te reiken, over de financiering die benodigd is voor de prijs. 
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2. Criteria voor prijzen 
De gemeente hanteert voor het verstrekken van prijzen een aantal criteria. Aan de hand van deze 
criteria wordt bepaald of een prijs verstrekt wordt. Er wordt met deze criteria tevens een handvat 
geboden om per beleidsterrein zelf prijzen te kunnen beschrijven. 
 
Criteria 
Hieronder worden een aantal criteria/ uitgangspunten benoemd. Dit zijn de algemene kaders die 
gehanteerd worden. Bij het schrijven van een notitie worden bij het beschrijven van een te verstrekken 
prijs in ieder geval deze criteria toegepast. Het is een competentie van het college om voor de 
uitvoering hiervan te zorgen. 
 
Het college en de gemeenteraad van de gemeente Oude IJsselstreek hebben bij het verstrekken van 
een prijs altijd als uitgangspunt dat er waardering wordt uitgesproken voor hetgeen de ontvanger heeft 
verricht. 
In principe kan iedere gemeentelijke afdeling een prijs beschrijven en verstrekken. Er wordt dan 
voldaan aan de hieronder genoemde criteria. 
 

2.1 CRITERIA: ALGEMEEN 

- De ontvanger is uit de gemeente afkomstig óf voert de activiteit waarvoor de prijs verstrekt wordt 
volledig uit in de gemeente Oude IJsselstreek. 

- De ontvanger is van onbesproken gedrag. 
- Er wordt van tevoren vastgesteld (bijv. in een notitie) wie de prijs kan winnen (bijv. een individu, 

team, organisatie, profit of non-profit organisatie etc.). 
- De gemeenteraad wordt in ieder geval achteraf geïnformeerd over het verstrekken van een prijs. 
- Er wordt van tevoren beschreven (bijv. in een notitie) aan welke inhoudelijke criteria, naast de 

criteria uit deze notitie, de prijswinnaar moet voldoen. 
 

2.2 CRITERIA: TYPE PRIJS 

- De prijs is nooit een persoonlijk geldbedrag. 
- De prijs wordt uitgereikt in de vorm van een tastbare herinnering (bijv. een beeldje) of in de vorm 

van een algemene herinnering, in welke hoedanigheid dan ook (bijv. een feest), voor een 
bepaalde doelgroep. 

- De waarde die de prijs maximaal vertegenwoordigd, wordt per prijs beschreven en door de 
gemeenteraad vastgesteld. Indien een prijs in samenwerking met een commerciële/ externe partij 
wordt uitgereikt kan deze commerciële/ externe partij naar eigen inzicht deze waarde verhogen.  

 

2.3 CRITERIA: FREQUENTIE VAN DE PRIJS 

- Er wordt van tevoren beschreven (bijv. in een notitie) met welke frequentie de prijs wordt verstrekt 
(bijv. één keer per jaar of één keer per twee jaar). 

- De prijs heeft altijd een terugkerend karakter. 
- Er wordt van tevoren beschreven (bijv. in een notitie) of winnaars vaker dan één keer dezelfde 

prijs kunnen winnen. 
 

2.4 CRITERIA: DOEL VAN DE PRIJS 

- De uit te reiken prijs moet binnen de beleidskaders passen. 
- De uit te reiken prijs stimuleert het gemeentelijk beleid. In het verlengde hiervan dient het uitreiken 

van de prijs er onder andere voor om anderen te stimuleren over te gaan tot het gewenste gedrag. 
- De gemeente spant zich zoveel mogelijk in om aandacht te geven aan de prijs(winnaar) en hierbij 

worden zoveel mogelijk media ingeschakeld. Van de uitreiking wordt een bijzonder moment 
gemaakt. 

- Het taakveld communicatie wordt altijd betrokken bij het uitreiken van een prijs. 
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2.5 CRITERIA: PROCES 

- Indien het verstrekken van een prijs nieuw beleid is, wordt dit beleid vanzelfsprekend eerst door 
de gemeenteraad vastgesteld alvorens de prijs uitgereikt wordt. 

- Het uitreiken van een prijs kan ook in samenwerking met de gemeente georganiseerd worden 
door een koepelorganisatie (bijv. sportraad Oude IJsselstreek of seniorenconvent Oude 
IJsselstreek) die door de gemeente hiervoor is aangewezen. 

- Er wordt periodiek een oproep gedaan aan mensen, organisaties etc. om een voordracht te doen 
voor mogelijke winnaars. 

- Een van tevoren samengestelde jury (de samenstelling staat in de betreffende notitie beschreven 
en kent altijd ten minste één gemeentelijke vertegenwoordiger) bepaalt uit de voordrachten wie er 
wint. 

- Bij het uitreiken van de prijs is altijd ten minste één collegelid betrokken. 
 
 
Hanteren van criteria 
Er is bij de uitwerking van de vrijwilligersprijs, de cultuurprijs en de sportpromotieprijs geprobeerd om 
zoveel mogelijk de bovenstaande criteria te hanteren. 
De vrijwilligersprijs kent echter een langere voorgeschiedenis dan de andere twee uitgewerkte prijzen. 
Daardoor heeft de uitwerking hiervan op een aangepaste wijze plaatsgevonden. Er is sprake van een 
dermate specifieke doelgroep, dat ervoor is gekozen om vrijwilligers zo breed mogelijk te waarderen 
en niet één exclusieve prijs in te stellen. 
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3. Hardheidsclausule 
 
Daar waar dit draaiboek niet in voorziet, beslist het college van burgemeester en wethouders. 
 
In bijzondere gevallen, met name in gevallen dat toepassing van de criteria voor een of meer 
belanghebbenden onevenredig zou zijn, kan hiervan worden afgeweken. 
 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld door: 
de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 30 september 2010 
 
 
 
 
De griffier      De voorzitter, 
 
 
 
 
J. van Urk      J.P.M. Alberse 
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Bijlage I: Reglement vrijwilligerswaardering 
 
Vrijwilligerswaardering 
 
Inleiding 
Hoe zouden de samenleving en specifiek onze gemeente eruit zien als er geen vrijwilligers waren? 
Dat is een ondenkbaar scenario waarbij wij absoluut grote problemen zouden hebben. Gelukkig 
hebben de inwoners van onze gemeente noaberschap hoog in het vaandel en zijn er heel veel 
vrijwilligers actief in onze gemeente. Vrijwilligers werken niet voor geld, maar omdat zij het zinvol 
vinden, het hen voldoening geeft en omdat zij er plezier aan beleven. Juist omdat er geen geldelijke 
beloning tegenover staat is het heel belangrijk om vrijwilligers zich op een andere manier gewaardeerd 
te laten voelen. En waar meer vrijwilligers zijn - zoals in een plattelandsgemeente als Oude 
IJsselstreek waar men noaberschap nog hoog in het vaandel draagt - moet meer moeite worden 
gedaan om alle vrijwilligers te bereiken. Deze waardering kan op uiteenlopende manieren worden 
vormgegeven. In deze notitie worden de verschillende bestaande en nog in te voeren vormen van 
vrijwilligerswaardering benoemd. 
 
Achtergrond 
In september 2007 is de beleidsnota ‘Waarborgen en waarderen’ door de gemeenteraad vastgesteld. 
Hiermee zijn de kaders van het vrijwilligerswerk- en mantelzorgbeleid vastgesteld. In die nota staat dat 
vrijwilligers(groepen) van cruciaal belang zijn voor het realiseren van algemene voorzieningen ten 
behoeve van het welzijnsbeleid. Het verenigingsleven heeft aangegeven dat zij het erg op prijs stellen 
wanneer de gemeente de vrijwilligers en de vrijwilligersorganisaties op geregelde tijden in het zonnetje 
zet. Bij het vaststellen van de beleidsnota heeft de raad niet ingestemd met het voorstel om € 1.000,- 
beschikbaar te stellen voor een vrijwilligersprijs. In de raad ontstond discussie over de hoogte van het 
bedrag en over hoe waardering richting vrijwilligers het best kan worden geuit (door een individu een 
prijs te geven, door iets voor alle vrijwilligers in de gemeente te organiseren, etc.). Destijds is 
toegezegd dat in een aparte notitie breed gekeken zou worden naar de prijzen en onderscheidingen in 
onze gemeente. Die notitie is door het taakveld BDO opgesteld, maar daarbij bleek het te lastig om 
direct een concreet voorstel te doen ten aanzien van vrijwilligerswaardering. Daarom heeft de 
gemeenteraad op 19 april 2009 alleen ingestemd met het ereburgerschap. Voor de overige prijzen 
zou een andere nota worden opgesteld. Door middel van de algemene criteria met betrekking tot 
prijzen en de nadere uitwerking in de vorm van een Cultuurprijs, Sportpromotieprijs en Vrijwilligersprijs 
hebben wij hier gevolg aan gegeven.  
 
Doel 
Het instellen van een vrijwilligersprijs heeft tot doel om waardering voor vrijwilligerswerk te uiten en om 
meer en positieve aandacht voor vrijwilligerswerk te generen. 
 
Stand van zaken vrijwilligerswaardering 
Landelijke waardering 
Landelijk zijn er een aantal acties waarmee waardering voor vrijwilligers wordt geuit.  
 
Helden om de Hoek 
Elke vrijwilliger is een held! Dat is het uitgangspunt van het project ‘Helden om de Hoek’ van de NOV 
en de Rabobank. Met dit project willen beide partijen waardering uiten voor zoveel mogelijk 
vrijwilligers. Meer informatie over dit project is te vinden op de website www.heldenomdehoek.nl.  
Rabobank Graafschap Zuid organiseert sinds 2009 een activiteit voor vrijwilligers in de gemeente 
Montferland en Oude IJsselstreek, waarmee zij haar waardering voor vrijwilligers uit.  
 
Koninklijke Onderscheiding 
Mensen die zich jarenlang op een bijzondere manier vrijwillige hebben ingezet voor de samenleving 
kunnen worden voorgedragen voor een Koninklijke Onderscheiding. Deze wordt ook wel een ‘lintje’ 
genoemd. Voordrachten moeten worden ingediend bij de gemeente waar de vrijwilliger woont. Meer 
informatie over Koninklijke onderscheidingen is te vinden op de website www.lintjes.nl.  
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Koninklijke erepenning 
De Koninklijke erepenning is een Nederlandse onderscheiding voor verenigingen, instellingen en 
stichtingen. De erepenning is bedoeld voor verenigingen en stichtingen die minimaal 50 jaar bestaan. 
Uitreiking vindt alleen plaats bij het 50-jarige jubileum (of een ander veelvoud van 25 jaar). De penning 
kan door de vereniging zelf worden aangevraagd bij de gemeente waar zij statutair is gevestigd. Deze 
speelt de aanvraag door naar de Commissaris van de Koningin die advies inwint en een voorstel doet 
aan Hare Majesteit de Koningin.  
 
Gemeentelijke waardering 
Ook gemeentelijk kennen we een aantal manieren waarop wij uiting geven aan onze waardering voor 
vrijwilligers(-werk en -organisaties). 
 
Ereburgerschap 
Deze gemeentelijke onderscheiding biedt waardering en erkenning op lokaal niveau. Het is een 
gemeentelijke onderscheiding met een exclusief karakter voor personen die zich bijzonder 
verdienstelijk hebben gemaakt voor de plaatselijke samenleving en die de gemeente positief in het 
nieuws hebben gebracht door hun prestaties. Het ereburgerschap is op 9 juli 2009 door de 
gemeenteraad vastgesteld.  
 
Jubileum 
Verenigingen of stichtingen die een veelvoud van 10 of een veelvoud van 25 jaar bestaan en die 
statutair in de gemeente Oude IJsselstreek gevestigd zijn, kunnen in aanmerking komen voor een 
jubileumsubsidie. Om deze subsidie te ontvangen kunnen verenigingen en stichtingen voorafgaand 
aan hun jubileum een subsidieaanvraag of uitnodiging sturen naar: College van burgemeester en 
wethouders, Postbus 42, 7080 AA Gendringen. 
 
Vrijwilligersverzekering 
De gemeente Oude IJsselstreek heeft sinds eind 2009 een collectieve vrijwilligersverzekering 
afgesloten voor de vrijwilligers in de gemeente. Het verzekeringspakket omvat onder meer een 
ongevallenverzekering, een aansprakelijkheids- en een rechtsbijstandverzekering. Ook de 
aansprakelijkheid van het bestuur is meeverzekerd. Het pakket geldt automatisch voor iedereen die: 
‘in enig georganiseerd verband onverplicht en onbetaald (een vergoeding binnen de fiscale maxima is 
toegestaan) werk verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving, waarbij een 
maatschappelijk belang wordt gediend’. Hoewel mantelzorgers in formele zin geen vrijwilligers zijn, 
vallen zij wel onder de dekking voor ongevallen en persoonlijke eigendommen. Op onze website 
www.oude-ijsselstreek.nl staat bij het ‘Digitale Loket’ meer informatie onder de ‘V’ van 
vrijwilligerswerk.  
 
Subsidie 
Met ingang van 1 januari 2008 zijn de ‘Algemene subsidieregeling 2008’, de ‘Uitvoeringsregels 
subsidie welzijn, cultuur en sport gemeente Oude IJsselstreek’ en de ‘Toelichting op de 
uitvoeringsregels subsidie welzijn, cultuur en sport gemeente Oude IJsselstreek’ van kracht. Op basis 
daarvan is het voor bepaalde verenigingen en stichtingen mogelijk om subsidie te krijgen. Op onze 
website staat onder de knoppen ‘De gemeente’, 'Sport’, ‘Subsidieregeling’ meer informatie over deze 
subsidieregelingen. 
 
Voorlichting, informatie, advies en deskundigheidsbevordering 
Het Servicepunt Vrijwilligerswerk van Fidessa Welzijn geeft voorlichting, informatie en advies aan 
vrijwilligersorganisaties op allerhande vlakken. Ook organiseren zij trainingen voor 
vrijwilligersorganisaties in het kader van deskundigheidsbevordering. Tevens koppelen zij vraag naar 
een aanbod van vrijwilligers aan elkaar. Het Servicepunt is gevestigd in ’t Klooster in Ulft en is 
bereikbaar op telefoonnummer (0315) 695 920. Op de website www.vrijwilligerswerk-
oudeijsselstreek.nl staat relevante informatie voor vrijwilligersorganisaties. 
 
Bezoek burgemeester en/of wethouders 
De burgemeester, wethouders en/of ambtenaren bezoeken - indien mogelijk - belangrijke activiteiten 
van vrijwilligersorganisaties. Uitnodigingen kunnen worden gericht aan: College van burgemeester en 
wethouders, Postbus 42, 7080 AA Gendringen. 
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Waardering door vrijwilligersorganisaties zelf 
Vaak zorgen organisaties er zelf voor om hun waardering voor hun vrijwilligers te uiten. Dit is niet 
alleen leuk voor de vrijwilligers, maar ook in het belang van de organisatie. Op die manier houdt zij 
haar vrijwilligers gemotiveerd kan zij hen langer aan haar organisatie binden. De manier waarop 
vrijwilligersorganisaties hun waardering voor hun vrijwilligers uiten loopt uiteen van vrijwilligersfeesten 
en -uitjes tot het benoemen van de vrijwilliger van het jaar, het uitspreken van complimentjes, het 
geven van kleine attenties en het aanvragen van onderscheidingen voor vrijwilligers die zich bijzonder 
verdienstelijk hebben gemaakt. 
 
Extra vrijwilligerswaardering Gemeente Oude IJsselstreek (nog uit te voeren) 
Voorgesteld wordt om één keer per jaar een vrijwilligersprijs uit te reiken om vorm te geven aan het 
waarderen van vrijwilligerswerk.  
 
Vrijwilligersprijs 
Algemeen 
Eén keer per jaar wordt een vrijwilligersprijs uitgereikt. Deze persoon krijgt een tastbaar aandenken 
uitgereikt en komt met een persoonlijk verhaal op de gemeentepagina (website en/of krant).  
 
Doelgroep 
Alle vrijwilligers die in onze gemeente wonen en in onze gemeente vrijwilligerswerk verrichten vormen 
de doelgroep. Ook mantelzorgers en mensen die in het kader van de Wmo op persoonlijke titel en in 
hun vrije tijd veel voor onze samenleving betekenen behoren tot de doelgroep. 
 
Kosten 
Voor het aanschaffen en/of laten maken van een tastbaar aandenken voor de verkozen vrijwilliger is in 
het budget voor ‘Coördinatie vrijwillige thuiszorg en mantelzorg’ voldoende financiële dekking 
aanwezig. 
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Bijlage II: Reglement sportpromotieprijs 
 
Reglement Sportpromotieprijs gemeente Oude IJsselstreek 
 
De Sportraad Oude IJsselstreek 
 
Gelezen het voorstel d.d. …………….2010 
 
overwegende dat: 
de gemeente Oude IJsselstreek de sportraad heeft aangewezen om een kampioenenreceptie te 
organiseren; 
de gemeente Oude IJsselstreek de sportraad heeft aangewezen om de sportpromotieprijs uit te 
reiken; 
de kampioenenreceptie en de sportpromotieprijs de volgende voorwaarden kennen. 
 
 
HOOFDSTUK 1 Begripsomschrijvingen 
 
Artikel 1 
 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
 
a. Gemeente:   de gemeente Oude IJsselstreek. 
b. Sportraad:   de vereniging Sportraad Oude IJsselstreek, gevestigd te  

Gendringen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel voor Centraal Gelderland. 

c. Sport:   alle activiteiten op het gebied van sport in de breedste zin van  
het woord. 

d. Kandidaten:  natuurlijke personen en/of verenigingen, die een bijzondere  
bijdrage leveren of hebben geleverd voor de sport in de gemeente op 
het gebied van promotie van sport. 

 
 
HOOFDSTUK 2 De prijs 
 
Artikel 2 
 

1. Er wordt een kampioenenreceptie georganiseerd. 
2. Voor de kampioenenreceptie komen in aanmerking alle individuen/ teams die een podiumplek 

hebben behaald op een Nederlands-, Europees-, of Wereld Kampioenschap op het brede 
terrein van sport. 

3. De Sportraad bepaalt welke kampioenschappen op het terrein van sport in aanmerking komen 
voor een huldiging tijdens de kampioenenreceptie. 

 
 
Artikel 3 
 

1. Er wordt een sportpromotieprijs uitgereikt. 
2. De sportpromotieprijs wordt uitgereikt voor promotie van de sport in zijn algemeenheid in de 

gemeente.  
3. De sportpromotieprijs stimuleert breedtesport. 
4. De sportpromotieprijs zet sportend Oude IJsselstreek op de kaart. 
5. De sportpromotieprijs is niet per definitie gerelateerd aan prestaties in de sport. 

 
 
Artikel 4 
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1. De prijs bij de kampioenenreceptie is een centrale huldiging (tijdens de nieuwjaarsreceptie 
van de gemeente). Daarnaast wordt een tastbare herinnering uitgereikt. 

2. De sportpromotieprijs is een geldbedrag van € 1.000,-. Dit bedrag kan door de winnaar 
worden ingezet voor een gemeentelijk breedtesportproject naar keuze. De prijs is niet 
inwisselbaar voor contant geld. Daarnaast wordt een tastbare herinnering uitgereikt. 

3. De Sportraad draagt zorg voor het ontwerp en de realisatie van de tastbare herinnering. 
 
 
HOOFDSTUK 3  De toekenning van de prijs 
 
Artikel 5 
 

1. De sportpromotieprijs kan worden toegekend aan natuurlijke personen woonachtig in en 
rechtspersonen die gevestigd zijn in de gemeente. 

2. De sportpromotieprijs kan aan natuurlijke personen postuum worden toegekend. 
3. Individuen/ teams komen alleen in aanmerking voor de kampioenenreceptie als zij woonachtig 

in of gevestigd zijn in de gemeente. 
 
 
Artikel 6 
 

1. De kampioenenreceptie en het uitreiken van de sportpromotieprijs wordt vanaf 2011 jaarlijks 
georganiseerd. 

2. De kampioenenreceptie en de uitreiking van de sportpromotieprijs is een samenwerking 
tussen de Sportraad en de gemeente, waarbij de Sportraad een leidende en coördinerende rol 
heeft. 

3. De sportpromotieprijs kan meer dan één keer door een persoon/ team/ vereniging gewonnen 
worden. 

 
Artikel 7 
 

1. De Sportraad stelt een jury samen, altijd in een oneven aantal juryleden. 
2. De jury, bestaande uit tenminste twee afgevaardigden van de Sportraad en één gemeentelijke 

vertegenwoordiger, kent de sportpromotieprijs toe aan een van de kandidaten. 
3. Bij de huldiging tijdens de kampioenenreceptie en de uitreiking van de sportpromotieprijs 

wordt het college (in de persoon van de wethouder sportzaken) van de gemeente betrokken. 
4. De kampioenenreceptie en de uitreiking van de sportpromotieprijs vindt zo mogelijk en 

gewenst plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. 
 
 
HOOFDSTUK 4  De Sportraad 
 
Artikel 8 
 

1. De Sportraad zorgt ervoor dat jaarlijks in oktober een oproep wordt gedaan, tenminste via de 
lokale media, om kandidaten aan te melden voor de sportpromotieprijs. 

2. De Sportraad heeft tot taak ervoor te zorgen dat er kandidaten voor de sportpromotieprijs voor 
worden gedragen. 

3. De Sportraad heeft tot taak de individuen/ teams die een podiumplek hebben behaald op een 
Nederlands-, Europees-, of Wereld Kampioenschap uit te nodigen voor de 
kampioenenreceptie. 

4. PR en communicatie over de kampioenenreceptie en de sportpromotieprijs vindt plaats in 
samenwerking met de gemeente. 

 
 
HOOFDSTUK 5  Slotbepalingen 
 
Artikel 9 
 

1. De waarde die de sportpromotieprijs vertegenwoordigd, wordt door de gemeente gefinancierd. 
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2. De kosten voor het ontwerpen en realiseren van een tastbare herinnering worden door de 
Sportraad gefinancierd. 

3. De organisatie- en administratiekosten die de kampioenenreceptie en de toekenning van de 
sportpromotieprijs met zich meebrengt, worden door de Sportraad gefinancierd. 

4. Daar waar dit reglement niet in voorziet, beslist de Sportraad. 
 
Artikel 10 
 

1. Dit reglement treedt in werking na vaststelling door de gemeenteraad van de gemeente. 
2. Dit reglement kan worden aangehaald als “Reglement Sportpromotieprijs gemeente Oude 

IJsselstreek”. 
 
 
Aldus vastgesteld door de Sportraad in zijn vergadering van (dag) (maand) 2010. 
 
 
De secretaris,                        de voorzitter, 
 
 
(naam)       (naam) 
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Bijlage III: Reglement cultuurprijzen 

“Wij hebben een gemeentelijke cultuurprijs en zorgen ervoor dat de uitreiking van de prijs met de 
nodige publiciteit omgeven wordt.” (cultuurnota “Met vuur voor cultuur”)  

Motivatie 
In de gemeente Oude IJsselstreek zijn veel kunstbeoefenaars actief, in tal van disciplines. Om hen 
een steuntje in de rug te geven en om het culturele klimaat in de gemeente te bevorderen, wordt de 
cultuurprijs ingesteld.  
 
Wie komt in aanmerking voor de cultuurprijs en de aanmoedigingsprijs? 
1. Cultuurprijs: Iemand van bijzondere betekenis voor Kunst en Cultuur 
2. Aanmoedigingsprijs: Jong talent 
 
ad 1 De cultuurprijs zal worden toegekend aan een persoon of organisatie die een 
  waardevolle bijdrage heeft geleverd aan het culturele klimaat in de gemeente  
 Oude IJsselstreek. 
ad 2 Voor de ontwikkeling van het culturele klimaat in de gemeente vormt het jong 

 talent een belangrijke bron van inspiratie en vernieuwing. De aanmoedigingsprijs voor jong 
talent kan als een aanmoediging dienen en als een impuls voor verdere investering in hun 
loopbaan.  

 
Wat houdt de prijs in? 
De cultuurprijs en de aanmoedigingsprijs worden eenmaal per twee jaar uitgereikt, voor het eerst in 
2011. De prijs bestaat uit een cheque ter waarde van € 500,- en een tastbaar aandenken in de vorm 
van een culturele uiting, die van keer tot keer kan verschillen. De cheque kan ingewisseld worden voor 
een bijdrage in de werkzaamheden waarvoor de prijs is bedoeld.  
 
Voordracht 
Iedereen die in de gemeente Oude IJsselstreek woont kan een kandidaat voordragen aan de 
gemeente. Dit kan per e-mail of per post. De voordracht moet worden gemotiveerd.  
De voordracht (op persoonlijke titel) voor de Cultuurprijs en de aanmoedigingsprijs moeten voor 1 
januari van het jaar waarin de uitreiking plaatsvindt, ingediend worden. Kandidaten kunnen via de 
gemeente schriftelijk aangemeld worden bij de daartoe tijdelijk samengestelde adviescommissie, 
bestaande uit leden van de Kunstcommissie en het Cultuurplatform. 
 
Nominatie 
Zo spoedig mogelijk worden er per prijs 3 nominaties, van verschillende disciplines, gemotiveerd door 
de adviescommissie, bekend gemaakt via de gemeentepagina. De adviescommissie nomineert op 
basis van de daartoe opgestelde criteria. 
 
Publieksstemming 
Via internet kan het publiek hun voorkeur aangeven binnen 2 weken na publicatie van de nominaties. 
De publieksstemming wordt opengesteld voor alle publiek. 
 
Beoordeling 
De beoordeling vindt plaats door de adviescommissie, die in dat verband optreedt als jury. De 
portefeuillehouder cultuur maakt deel uit van de jury. De jury betrekt de publieksstemming bij de 
jurering. 
 
Uitreiking van de prijs 
De uitreiking vindt in het voorjaar (eind maart) plaats en wordt uitgereikt door het college van 
burgemeester en wethouders, als opmaat voor het nieuwe culturele seizoen. De uitreiking vindt zo 
mogelijk plaats in aanwezigheid van het voltallige college, de genomineerden, de adviescommissie en 
de betrokken beleidsmedewerkers, tijdens een perspresentatie. 
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Criteria cultuurprijs 
Om voor deze cultuurprijs in aanmerking te komen dient aan de volgende criteria te worden voldaan: 

• De cultuurprijs is bestemd voor een (oud)ingezetene van of organisatie uit Oude IJsselstreek 
die zich aanhoudend en onbaatzuchtig heeft ingezet voor het culturele leven in de ruimste zin 
in de gemeente.  

• Het moet gaan om individuele kunstbeoefenaars, personen en/of gezelschappen op het 
gebied van muziek, dans, theater, letteren, beeldende kunst en vormgeving, fotografie, film en 
nieuwe media of andere kunstuitingen, evenals personen en/of organisaties die zich inzetten 
voor het behoud van het culturele erfgoed;  

• Betrokkene(n) moet(en) woonachtig of geboren zijn in de gemeente Oude IJsselstreek.  

• Het werk moet een inspirerende of stimulerende invloed hebben op de regionale cultuur en/of 
samenleving.  

• Het werk moet kwaliteit hebben, originaliteit uitstralen en een eigen signatuur hebben.  

• Binnen het vakgebied moet het werk aansprekend zijn en getuigen van originaliteit.  

• Kandidaten komen slechts eenmaal in aanmerking voor een prijs. 

• De adviescommissie toetst de voordrachten aan de formele criteria in dit reglement. Zij 
brengen een advies uit aan het college van Burgemeester en Wethouders. Het college beslist. 

• Gemeente Oude IJsselstreek en de adviescommissie zal de voordrachten niet openbaar 
maken, behoudens de 3 nominaties. 

• De Adviescommissie Cultuur stelt, voor de vervaardiging van de cultuurprijs, een kunstenaar 
en een bedrag voor, in verhouding tot de prijs. Het college beslist. 

• In alle gevallen waarin deze criteria niet voorzien, adviseert de Adviescommissie Cultuur en 
beslist het college. 

 
Aanvullende criteria deelname Aanmoedigingsprijs Jong Talent 

• Deelname is toegestaan aan nog niet gevestigde kunstenaars, die minimaal een keer hebben 
geëxposeerd of in het openbaar hebben opgetreden.  

• Het werk dient veelbelovend te zijn.  
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Bijlage IV: omliggende gemeenten 
 
Prijzen en onderscheidingen uit omliggende gemeenten. 
Geïnventariseerd juli 2008 
 
Onderstaand schema geeft weer welke gemeenten het Ereburgerschap kennen.  
Deze wordt dan bekrachtigd door het uitreiken van een erepenning/beeldje. 
 

Ge-
meente 

Aalten Berkel- 
land 

Bronck- 
horst 

Doetin-
chem 

Does-
burg 

Mont-
fer-land         

Oost- 
Gelre 

Winters-
wijk 

Zutphen 

Ereburger
schap 

-    x   x   x x   x   x   x   x 

Erepen- 
ning 

-    x 
 

  x    Goud 
  en 
zilver 

x  Goud 
   en  
zilver 

   x Zilver 
  en 
brons 

  beeldje 

 
 
Andere benoemingen en onderscheidingen: 
 
Aalten: 
De gemeente Aalten heeft op dit moment geen prijzen of onderscheidingen. Er bestaan wel plannen 
om nog eens een prijs in het leven te roepen voor bijvoorbeeld het Ereburgerschap. 
 
Berkelland: 
De gemeente Berkelland denkt na over een vrijwilligersprijs. Op dit moment is geen concrete 
informatie beschikbaar. 
 
Bronckhorst: 
In de gemeente Bronckhorst worden tijdens de nieuwjaarsreceptie alle nationale en internationale 
kampioenen gehuldigd en wordt de “vrijwilliger” van het jaar benoemd uit een 3-tal genomineerden. 
 
Doesburg: 
De gemeente Doesburg kent één maal per jaar de Hennes van der Walprijs toe aan  personen of 
groepen/verenigingen die zich vrijwillig voor de stad verdienstelijk hebben gemaakt. 
 
Doetinchem: 
Gemeente Doetinchem heeft de Victoriaprijs: Deze promotieprijs wordt uitgereikt aan het bedrijf, de 
vereniging, de instelling of de persoon die Doetinchem in het afgelopen jaar het best heeft gepromoot. 
De prijs wordt beschikbaar gesteld door het Platform Doetinchem 2000. De gemeente is hierbij 
betrokken. Afgelopen jaar heeft wethouder Otwin van Dijk de prijs uitgereikt. 
 
Sportprijs: de sportprijs wordt uitgereikt door de gemeente om sporters in het zonnetje te zetten. 
 
Oost Gelre: 
De Gemeente Oost Gelre kent een: 

• sportverkiezing  

• huldiging van sportprestaties 

 

Tijdens de sportverkiezing wordt uit verschillende genomineerden een sportman, sportvrouw, 
sportploeg en sporttalent van het jaar gekozen. Tevens wordt de prijs voor Vrijwilliger van het jaar 
uitgereikt. De uitreiking vindt plaats op Koninginnedag. 
 

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie worden personen of clubs gehuldigd die: 

• een prijs behaalden tijdens een nationaal kampioenschap; 

• een eerste, tweede of derde prijs behaald tijdens een Europees of  
wereldkampioenschap; 

Het kampioenschap dient erkend te zijn door een (landelijke) bond. De prestatie moet door de 
persoon of club zelf verricht zijn. 
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Montferland: 
Gemeente Montferland kent “de pluim van de burgemeester”. Inwoners van de gemeente Montferland 
die een bijzondere prestatie verrichten of anderszins een waarderingen verdienen, worden door de 
burgemeester in “het zonnetje” gezet. Voorafgaand aan de maandelijkse raadsvergadering wordt/ 
worden de voor  “de pluim” in aanmerking komende persoon, groep. organisatie of bedrijf, eventueel 
met partner en/of naaste familie persoonlijk ontvangen. Het gaat hierbij om personen die niet in 
aanmerking komen voor een Koninklijke of gemeentelijke onderscheiding, maar die initiatieven 
hebben genomen die van waarde zijn voor henzelf en/of de omgeving. 
 
Winterswijk: 
De gemeente Winterswijk reikt jaarlijks een Cultuurprijs uit.  
 
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie wordt een prijs uitgereikt voor:  

• Het Beste Idee  
Het Beste Idee wordt beoordeeld door de Ideeëncommissie. Hun advies wordt voorgelegd aan het 
college. De prijs bestaat uit een geldbedrag en een bos bloemen. 
 

• De Puiprijs  
De puiprijs wordt uitgereikt aan een winkelier die zijn pand opgeknapt heeft. Een commissie 
beoordeelt of dit dan voldoet aan de door hen gestelde eisen. Kanshebbers voor de Puiprijs worden in 
een advies aan het college voorgelegd. De winnaar krijgt een geldbedrag, een bos bloemen en een 
mooie foto van zijn pand. 
 

• De Promokei 
De Promokei wordt uitgereikt aan een bedrijf of instantie die bijdraagt aan de naamsbekendheid van 
Winterswijk. Voor de Promokei komt een jury bijeen. In deze jury zitten afgevaardigden van de 
ondernemers, de horeca, de recreatie, de winkeliersvereniging en de gemeente. Een ieder draagt 
bedrijven/instanties aan en dan wordt een keuze gemaakt wie de kei wint. De winnaar krijgt naast de 
kei dinerbonnen uitgereikt. 
 
Tot slot worden: 
Kampioenen jaarlijks uitgenodigd als gast op de tribune tijdens het Bloemencorso. Ook ontvangen 
zij een felicitatiebrief en een attentie als zij Gelders of nationaal kampioen zijn geworden.  
 
 

Zutphen: 
De gemeente Zutphen kent de volgende onderscheidingen: 
 

• Ida Gerhardt poëzieprijs.  
Bestaat sinds het jaar 2000. Dit is een landelijke prijs. Wordt 1x per 2 jaar uitgereikt aan de schrijver 
van de als best beoordeelde dichtbundel die verschenen is.  Dat gebeurt tijdens een poëzieavond in 
de Hanzehof met veel schrijvers, dichters, muzikanten van naam. Er is een jury die alle dichtbundels 
van de laatste twee jaren leest en de winnaar kiest. Er is een commissie o.l.v. een oud-wethouder die 
alles organiseert. De burgemeester reikt de prijs uit bestaande uit een geldbedrag en een ets van 
Zutphen. 
 

• Gemeentelijke onderscheiding "Meander"  
Bestaat sinds 1995. Wordt tijdens nieuwjaarsreceptie uitgereikt door de burgemeester. Er bestaat een 
verordening en er is een adviescommissie van vier personen met als voorzitter de burgemeester. Het 
college neemt de beslissing. Dus niet de raad. De raad wordt achteraf geïnformeerd, na de uitreiking. 
De onderscheiding is een beeldje dat gemaakt is door een Zutphense kunstenares, Maite Duval. 
Daarbij nog een prachtig gekalligrafeerde oorkonde. 
Zutphen denkt eraan om een Zutphense kunstenaar een (zilveren) speldje te laten maken voor de 
"Meanderdragers". Het beeldje staat nl. bij hen thuis maar d.m.v. het speldje wordt ook zichtbaar dat 
zij de onderscheiding hebben gekregen. De onderscheiding wordt per definitie niet toegekend aan 
wethouders of raadsleden. Zij krijgen bij hun afscheid meestal een glasobject of iets anders 
kunstzinnigs. 
 

• Vrijwilligersprijs 
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Wordt in april uitgereikt tijdens een bijeenkomst met vrijwilligers. Wethouder reikt uit. Wordt 
georganiseerd namens de gemeente door Stichting Welzijnswerk Zutphen. 
 

• Jongerenonderscheiding  
Door raad in 2007 ingesteld maar nog niet uitgereikt (moet nog uitgewerkt worden door de 
beleidsafdeling). 
 

• Sportprijs 
Een keer per jaar worden alle jeugdsportkampioenen uitgenodigd en gehuldigd. Gebeurt door afd. 
sportzaken en de wethouder van sportzaken. 
 

• Duurzaamheidsprijs 
Wordt 1x per jaar uitgereikt op centrum De Kaardebol. Wordt georganiseerd door de afdeling Milieu en 
centrum de Kaardebol. Burgemeester reikt de prijs uit. 
    

 
 


