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Waarderingstekens 

Instructie voor het omgaan met het invulformulier  

 

 
 

Er is voor het aanvragen van waarderingstekens gekozen om te werken met invulbare pdf-

formulieren. Vrijwel iedereen kent de pdf’s van Adobe en heeft er wel eens mee gewerkt. Als je een 

formulier voor de aanvraag van een teken opent zie je dat er telkens twee ‘partijen’ zijn die iets met 

het formulier moeten doen: 

 

 De aanvragen vult de vereiste gegevens in 

 De waarderingscommissie noteert op hetzelfde formulier haar bevindingen. 

Als beide partijen hun deel van het formulier hebben ingevuld gaat het formulier verder voor 

verwerking. Omdat het hier een Adobe pdf betreft is er wel iets bijzonders aan de hand waardoor het 

aanvraagproces kan worden bemoeilijkt. Het luistert dan ook bijzonder nauw hoe je als aanvrager 

met het formulier omgaat. Het gaat mis als je het formulier niet correct download en opslaat, omdat 

de commissie dan haar bevindingen dan niet meer kwijt kan op het formulier. Dat heeft dus niets te 

maken met de procedure, maar is gewoon een eigenschap van de Adobe pdf’s waarmee wij rekening 

moeten houden. 

 

Om te voorkomen dat de aanvraagprocedure langer loopt dan nodig, worden aanvragers verzocht om 

via dit protocol te werken:  

1. Download het formulier en sla het op je eigen computer op (‘save a copy’). Doe dat slim 

bijvoorbeeld met als naam van het te saven formulier ‘Aanvraag Gouden Oehoe 1-4-2019 

voor Hugo Bos’.  

2. Open nu het opgeslagen formulier en vul het in. 

3. Sla het ingevulde formulier weer op je computer op. 

4. Ga nu naar het ‘aanvraagformulier waarderingstekens’ op de website ( 

https://www.scouting.nl/themas-en-projecten/vrijwilligers/waarderingstekens/invulformulier). 

5. Upload nu je ingevulde pdf. 

Waar kan het misgaan? Als je het formulier download en dan direct invult en vervolgens upload bij de 

aanvraag; op dat moment kan de waarderingscommissie haar bevindingen niet meer kwijt en loopt de 

aanvraag spaak. 
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