6.1

Aanvraagformulier onderscheidingen
KNV

Wilt u dit formulier niet uit de verenigingsmap verwijderen, maar voor het aanvragen van een
onderscheiding fotokopiëren, of een ander formulier gebruiken?
Aan het bestuur van het district: ____________________________________________________________
De afdeling: __________________________________________________________________
wil graag voordragen voor een dr C.B. Tilanus Jr-onderscheiding:
De heer / mevrouw: _______________________________________________________________________
Geboortedatum: ____________________________Eenheidsdiploma nummer: ________________________
Lid van onze afdeling sinds: ____________________________________________________(maand en jaar)
Lid van een andere afdeling van de KNV sinds: _____________________________________(maand en jaar)
Lid van een andere EHBO-organisatie, namelijk: ___________________ sinds: ___________(maand en jaar)
Ontving het voorgedragen lid al eerder een dr C.B. Tilanus Jr-onderscheiding of oorkonde?
Nee / ja, en wel op________________________________________(maand en jaar)
De onderscheiding wordt aangevraagd:
1.

Wegens actief lidmaatschap vanaf _______ /

(maand én jaar invullen) tot

/

2.

Omschrijving van de activiteiten: ______________________________________________________
Verdiensten als docent/ instructeur/ lotusslachtoffer vanaf ________ / ________ tot ________/_______

3.

Verdiensten als bestuurslid in afdeling, kring of district als: ___________________________________
vanaf ________ / _________ tot _________ / _______________

4.

Bijzondere hulpverlening vanaf _________ / ________ tot ________ /________________
Omschrijving:_______________________________________________________________________

(ga verder op het volgende blad)

De eventueel toe te kennen onderscheiding zien wij graag uitgereikt op:
datum: _____________________ tijd: _______________ locatie: ___________________________________
adres: __________________________________ plaats: ___________________________________________
(Let op: het niet vermelden van een datum vertraagt de behandeling)

Datum van inzending:_____________________
Naam en functie inzender: ______________________________________
Adres:______________________________________________________________________________________
Handtekening:________________________________________________

IN TE VULLEN DOOR DISTRICTSBESTUUR
Ontvangen:_______________
Type onderscheiding (omcirkelen): bronzen draagpenning / bronzen medaille / grote bronzen medaille
zilveren draagpenning / zilveren medaille / grote zilveren medaille
Advies van het district:
Akkoord: ja / nee
Namens districtsbestuur (naam en functie): __________________________________________
Handtekening: ______________________________
Datum verzending aan bureau: _________________

IN TE VULLEN DOOR BUREAU
Ontvangen:________________
Besluit bestuur:__________________________

Dit formulier moet in drievoud aan het districtsbestuur
worden ingezonden, twee maanden voor de eventuele uitreikingsdatum.
Helaas zijn wij genoodzaakt om formulieren, waarop gevraagde gegevens
ontbreken, onbehandeld retour te zenden.

