
 

 

Regels voor het toekennen van het Kinder- en Jeugdlintje Oisterwijk 
 
 
Regels voor het toekennen van een onderscheiding aan 
kinderen/ jeugd in de gemeente Oisterwijk, het Oisterwijkse 
kinder- / jeugdlintje: 
  
In deze regels worden begrippen gebruikt. Deze worden 
hierna gedefinieerd:  
  
Kinderlintje: een onderscheiding van de gemeenschap aan een 
kind/ jongere; 
Nominatie: een aanvraag die schriftelijke op een vastgesteld 
formulier wordt gedaan. Het aanvraagformulier kan 
gedownload worden via internet;  
Kandidaat: een kind/ jongere of groep tot en met 18 jaar oud; 
Oisterwijk: de gehele gemeente met haar kernen Heukelom, 
Moergestel en Oisterwijk; 
  
Artikel 1 Kinderlintje als bijzondere onderscheiding  
  
Aan kandidaten, die daarvoor volgens de bepalingen van deze regels in aanmerking komen, kan bij 
wijze van bijzondere waardering een onderscheiding worden toegekend.  
  
Artikel 2 Voordracht voor een kinderonderscheiding  
  
1. Het aanmelden van een kandidaat gebeurt door middel van een vastgesteld aanvraagformulier, 
namens minimaal twee personen, waarvan tenminste één meerderjarig en tenminste één geen 
familielid;  
2. De aanmelding van een kandidaat wordt ondersteund door tenminste twee personen, referenties 
welke de bijzonderheid van de daad/ prestatie kunnen bevestigen.  
3. De ouders of voogd geven vooraf toestemming tot het bespreken van de kandidaat en het gebruik 
van zijn/ haar gegevens; tevens het melden van de erkenning en tonen van een foto in de media; 
4. De jury bepaalt of de aanmelding tot een erkenning leidt om een onderscheiding toe te kennen; 
5. Indien gewenst kan de jury hiertoe aanvullende informatie opvragen. 
   
Artikel 3 Samenstelling en benoeming jury  
  
1. Er is een jury die al of niet de erkenning afgeeft;  
2. De jury bestaat uit tenminste vijf leden (oneven aantal) en bestaat uit de werkgroep (volwassenen) 
en minimaal twee kinderen/ jongeren (onder de 18);  
3. De leden van de jury zijn personen die hun antenne op de samenleving hebben gericht, weten 
welke maatschappelijk relevante onderwerpen spelen, kennen de (kleine en grote) nieuwsfeiten of 
laten zich informeren en zijn mens georiënteerd;  
4. Het voorzitterschap van de jury wordt vervuld door een lid van de werkgroep, door hen te 
benoemen; de voorzitter heeft geen stemrecht in de jury;  
5. De leden van de jury onthouden zich van het werven van kandidaten voor een onderscheiding en 
voorkomen belangenverstrengeling; 
6. De leden van de jury behouden hun zwijgplicht tot het moment van uitreiken; een afgewezen 
kandidaat blijft binnenskamers;  
  



 
 

 

Artikel 4 Toekenning  
 
Op voordracht van een nominatie kan de jury overgaan tot een erkenning; de burgemeester en de 
vorige lintjesontvanger bieden deze erkenning samen aan, aan de kandidaat, namens de inwoners 
van Oisterwijk; 
 
Artikel 5 Randvoorwaarden kandidaat voor een kinderlintje  
 
1. De kandidaat is maximaal 18 jaar oud ten tijde van de prestatie/ daad;  
2. De kandidaat is van onbesproken gedrag; 
3. De schoolleiding of een organisatie (indien van toepassing) verklaart schriftelijk dat de kandidaat 
op school / in de organisatie van onbesproken gedrag is;  
4. De aanvrager en kandidaat zijn niet dezelfde persoon;  
5. De onderscheiding wordt niet uitgereikt als er een andere onderscheiding met een vergelijkbare 
bedoeling wordt/ werd uitgereikt;  
6. Bij blijk van onjuiste informatie, vervalt de nominatie; 
7. De burgemeester van Oisterwijk geeft een verklaring van geen bezwaar af.  
  
Artikel 6 Grond voor toekenning van een kinderlintje 
 
De onderscheiding is bedoeld voor een buitengewone onbaatzuchtige daad of prestatie. (uit te 
leggen als: opvallend boven gemiddeld, zonder dat de kandidaat er voordeel bij wil hebben zoals 
salaris, beloning of prijs) Deze daad/ prestatie kwam ten gunste aan de gemeenschap van de 
gemeente Oisterwijk, (één van) haar inwoners, planten of dieren. De kandidaat geeft met zijn/ haar 
daad een uitzonderlijk voorbeeld voor anderen. 
 
Artikel 7 Uitreiking kinderlintje 
 
De onderscheiding kan jaarlijks toegekend worden tijdens Koningsdag. Indien zeer bijzondere 
actualiteiten of situaties daar om vragen, kan de werkgroep, na erkenning door de jury, er voor 
kiezen het lintje eerder of op een ander moment uit te reiken;  
  
Artikel 8 Hardheidsclausule  
 
In uitzonderlijke gevallen kan worden afgeweken van de randvoorwaarden als vermeld in artikel 5, 
eerste en tweede lid. Dit ter beoordeling aan de jury; 
 
 Artikel 9 Geheimhoudingsplicht  
 
1. Tot het moment van uitreiking zijn alle betrokkenen gehouden aan geheimhouding;  

2. Bij een afwijzing zijn alle betrokkenen gehouden aan geheimhouding; 
3. Communicatie met de jury of juryleden over de al of niet toekenning is niet mogelijk.  

 
 
Aldus vastgesteld door de werkgroep, ondersteund door het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Oisterwijk.  
  



 
 

 

Aanmeldformulier Kinder- Jeugdlintje Oisterwijk 

 
Om te komen tot een weloverwogen nominatie, vragen wij u allereerst de regels door te lezen en 

vervolgens zo zorgvuldig mogelijk onderstaande vragen te beantwoorden. Eventuele vragen of 
opmerkingen kunt u als laatste aanvullen. 

 
 

Belangrijk! 

 
Om teleurstellingen bij de kandidaat te voorkomen, vragen wij nadrukkelijke geheimhouding over uw 

aanvraag, tot het moment van eventuele uitreiking. Mocht de jury besluiten deze erkenning niet toe te 
kennen, zou het voor de kandidaat mogelijk een negatieve ervaring kunnen zijn en dat willen wij zo 

veel mogelijk voorkomen.  

 
 

Toestemming Ouders 
 

Voorafgaande aan het inzenden van dit formulier dient u uit privacy overweging toestemming te 

vragen aan de ouders of voogd van de kandidaat. Hiertoe kunnen zij het formulier mede 
ondertekenen.  

 
 

Vervolg van de procedure 
 

De aanvrager ontvangt na het invullen en inzenden binnen enkele dagen een bevestiging van 

ontvangst; de jury belt/ mailt daarna alleen bij vragen of onduidelijkheden;  
 

De aanvrager ontvangt binnen drie maanden een bevestiging van een al of niet erkenning, waarna 
afspraken gemaakt kunnen worden voor het moment van uitreiking; 

 

 
Met dank voor uw nominatie, 

 
 

Werkgroep Kinder- en Jeugdlintje Oisterwijk 
 

 

  



 
 

 

Aanvraag datum: 

 
Korte omschrijving prestatie/ daad: 

 
 

Kandidaat 
 

Voornaam en achternaam: 

Adres straat/ huisnummer: 
Postcode/ plaats: 

Leeftijd: 
 

 

Prestatie/ daad 
 

Kandidaat heeft op d.d.   ........  of in de periode van d.d. ........ tot .......  de volgende daad/ prestatie 
verricht: 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Ondergetekende aanvragers zijn van mening dat dit een bijzondere waarde heeft voor de samenleving 

van Oisterwijk, haar inwoners en/ of dieren omdat: 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Aanvrager 1 

 
Voornaam en achternaam: 

Adres straat/ huisnummer: 
Postcode/ plaats: 

Leeftijd: 
Telefoon: 

e-mail: 

 
Relatie ten opzichte van kandidaat (bijv. leraar, jeugdleiding, buren): 

 
Handtekening: 

 

 
Aanvrager 2 

 
Voornaam en achternaam: 

Adres straat/ huisnummer: 

Postcode/ plaats: 
Leeftijd: 

Telefoon: 
e-mail: 

 
Relatie ten opzichte van kandidaat (bijv. leraar, jeugdleiding, buren): 

 

Handtekening: 
 

 
Referentie 1 

 

Onderstaande persoon kan de daad/ prestatie bevestigen en/ of de bijzondere waarde voor de 
samenleving bevestigen: 

 
Voornaam en achternaam: 

Adres straat/ huisnummer: 
Postcode/ plaats: 

Leeftijd: 

Telefoon: 
e-mail: 

 
Relatie ten opzichte van kandidaat (bijv. leraar, jeugdleiding, buren): 

 

Referentie 2 
 

Onderstaande persoon kan de daad/ prestatie bevestigen en/ of de bijzondere waarde voor de 
samenleving bevestigen: 

 

Voornaam en achternaam: 
Adres straat/ huisnummer: 

Postcode/ plaats: 
Leeftijd: 

Telefoon: 



 
 

 

e-mail: 

 
Relatie ten opzichte van kandidaat (bijv. leraar, jeugdleiding, buren): 

 
Ouder(S) of voogd 

 
Voornaam en achternaam: 

Adres straat/ huisnummer: 

Postcode/ plaats: 
Leeftijd: 

Telefoon: 
e-mail: 

 

 
Wij zijn/ ik ben ouder/ voogd van ........(naam kandidaat). Wij hebben de regels en dit 

aanvraagformulier gelezen en gaan akkoord met het inzenden, bespreken en eventueel erkennen van 
deze nominatie, met alle daarbij behorende publicaties.  

 

 
Handtekening: 

 
 

 
 

Vragen of opmerkingen: 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Dit formulier invullen, scannen en mailen aan kinderlintjeoisterwijk@gmail.com 
 

mailto:kinderlintjeoisterwijk@gmail.com

