Aanvraagformulier waarderingsteken
Teken van Moed
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 het Teken van Moed uitreiken? En bij welke gelegenheid?
Datum:
Gelegenheid:

-

-

Omschrijving van de situatie en het optreden

Het Teken van Moed wordt toegekend aan leden, in bijzondere gevallen van moedig optreden ten dienste
van een ander/anderen. Geef hieronder:
1.
2.

Een beschrijving van de situatie: wat was er aan de hand?
Een omschrijving van het optreden van de decorandus

Motivatie

Geef hieronder aan waarom de decorandus onderscheiden zou moeten worden voor zijn/haar optreden.
Beantwoord bijvoorbeeld de vragen: waarom was het optreden moedig? Geef hieronder uitvoerig aan waarom
het optreden dusdanig moedig was dat een expliciete waardering daarvan op zijn plaats is. Als er (aanvullende)
bewijzen zijn op te voeren, bijvoorbeeld berichten van het moedige optreden in de (sociale) media voeg deze
dan toe.

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.

Oordeel landelijke beoordelingscommissie (in te vullen door beoordelingscommissie)
De landelijke beoordelingscommissie waarderingstekens heeft de aanvraag beoordeeld en
komt tot het volgende oordeel:
Het teken voor Teken van Moed wordt toegekend aan:
Het teken voor Teken van Moed wordt niet toegekend aan:

Naam:

Lidnummer:
Motivatie:

Tekst voor op het certificaat :

