Aanvraagformulier waarderingsteken
Gouden Vos
Gegevens aanvrager
Naam:
Lidnummer:
Functie:
Organisatie:
Organisatienummer:
Telefoonnummer voor vragen:
De aanvrager gaat akkoord met de opslag en verwerking van zijn/haar gegevens door Scouting Nederland.

Gegevens decorandus: voor wie vraag je het waarderingsteken aan?
Naam:
Lidnummer:
Geboortedatum:

Uitreikdatum

-

-

Op welke datum wil je de Gouden Vos uitreiken? En bij welke gelegenheid?
Datum:

-

-

Gelegenheid:

Vereiste 1. Aantal jaren actief als vrijwilliger

Is de decorandus langer dan 5 jaar actief geweest als vrijwilliger van Scouting Nederland?
Ja; (verderop wordt gevraagd naar een overzicht van functies).
Nee; deze scout komt niet in aanmerking voor de Gouden Vos. Lees, voordat je eventueel
verder gaat met invullen van het formulier, eerst de tekst hieronder bij het kopje ‘Bepalingen’.

Vereiste 2. Bovengemiddeld

Voor de Gouden Vos moeten de activiteiten van de decorandus boven het gemiddelde uitsteken.
Beschrijf hieronder de activiteiten van de decorandus.
Geef hierbij concreet aan:
1. welke activiteiten het betreft en wat de rol was van de decorandus.
2. waarom de activiteiten boven het gemiddelde uitsteken.

Vereiste 3. Bijdrage aan Scouting

Eén van de eisen voor de Gouden Vos is dat de decorandus met zijn/haar activiteiten een bijdrage heeft
geleverd aan één van de onderstaande punten. Geef hieronder aan welke van toepassing is. Als meerdere van
toepassing zijn, kies dan de belangrijkste.
Verbetering van de kwaliteit van het Scoutingspel
Ledengroei
Begeleiden van andere vrijwilligers
Ondersteuning aan of besturen van een organisatieonderdeel
Geef hieronder een toelichting hoe de decorandus heeft bijgedragen aan dit punt:

Bijlage 1.

Functies van de decorandus

Geef hieronder een overzicht van de functies van de decorandus en de kalenderjaren dat deze zijn bekleed.

Bijlage 2.

Kwalificaties van de decorandus

Is de decorandus al eerder onderscheiden voor zijn/haar verdiensten? En zo ja, met welk
waarderingsteken of welke waarderingstekens?

Laatste check
•
•

Heb je alle velden ingevuld?
Heb je overal een toelichting op gegeven?

Vervolg: hoe doe je de aanvraag?

Ga naar www.scouting.nl/waarderingstekens en kies voor ‘Aanvragen’. Doorloop de stappen van het
webformulier en voeg dit aanvraagformulier toe.

Bepalingen aanvraag waarderingsteken

De volgende bepalingen gelden voor de aanvraag van een waarderingsteken:
De aanvrager is bevoegd om namens het bestuur van zijn/haar organisatieonderdeel de aanvraag te doen.
Alle velden zijn volledig ingevuld. Als dit niet het geval is, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.
Mocht een vrijwilliger niet voldoen aan alle eisen, maar toch een waarderingsteken verdienen? Stuur dan een
mail met uitgebreide toelichting en dit aanvraagformulier naar waarderingstekens@scouting.nl.

Oordeel beoordelingscommissie (in te vullen door beoordelingscommissie)
De beoordelingscommissie heeft de aanvraag beoordeeld en komt tot het volgende oordeel:
De Gouden Vos wordt toegekend aan:
De Gouden Vos wordt niet toegekend aan:
Naam:

Lidnummer:
Motivatie:

Beoordelingscommissie:

