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REGLEMENT WAARDERINGSPENNING 

van de AFMP  

 
 

 
 
Artikel 1 VOORDRACHT 

1. Personen kunnen voor een waarderingspenning worden voorgedragen door het Algemeen 
Bestuur. 

2. Eén of meerdere sectoren van de AFMP kunnen een persoon voordragen voor toekenning 
van de waarderingspenning. . 

3. Het Algemeen Bestuur beslist over de voordracht. 
 

. 
Artikel 2 VOORWAARDEN 

1. De waarderingspenning kan worden toegekend aan een lid dat op een verdienstelijke wijze 
een functie of functies binnen de vereniging heeft bekleed of actief is geweest als vrijwillige 
medewerker. 

2. De waarderingspenning kan ook worden toegekend aan een persoon, die geen lid is van de 
vereniging, maar zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging. 

3. Een voordracht geschiedt schriftelijk en moet met redenen zijn omkleed.  
 
 
Artikel 3 BENOEMING 

1. In beginsel wordt de waarderingspenning uitgereikt in een Sectorenberaad door het voorlezen 
van het besluit en de overwegingen.  

2. Aan de persoon aan wie een waarderingspenning wordt toegekend wordt een oorkonde 
overhandigd waarin de functie(s) en activiteit(en) worden vermeld waarvoor de waardering is 
bedoeld. 

3. De waarderingspenning wordt aan de achterkant voorzien van de naam van betrokkene.  
4. Indien iemand na verloop van tijd weer dezelfde functie vervult en vervolgens wederom 

voldoet aan de criteria voor toekenning wordt alleen de bij de waarderingspenning gevoegde 
nieuwe oorkonde verstrekt. 

5. De naam en de verdiensten wordt opgenomen in het waarderingsregister. Tevens wordt de 
toekenning verwerkt in de ledenadministratie.  

 
 
Artikel 4 BIJKOMENDE BEPALINGEN 

1. De toekenning vindt in beginsel plaats na beëindiging van de functie of activiteiten. 
2. Indien iemand meerdere functies/activiteiten direct achter elkaar vervult, kan de 

waarderingspenning worden uitgereikt na beëindiging van de laatste functie of activiteit.  
 
 
 Artikel 5  SLOTBEPALINGEN 

1. Dit Reglement Waarderingspenning is voor het eerst vastgesteld in de Bondsvergadering van 
29 mei 2008 en laatstelijk gewijzigd vastgesteld in de Bondsvergadering van 23 mei 2014. . 

2. Wijzigingen kunnen door het Algemeen Bestuur worden ingevoerd na een besluit van de 
Bondsvergadering. 

 
 
 
 
 
 
 

Reglement Waarderingspenning van de AFMP – vastgesteld in de Bondsvergadering van 23 mei 2014. 

 


