
Handleiding bij het aanvragen van een jeugdlintje van de gemeente Heemskerk 
 

Waar moet een voordracht voor een jeugdlintje aan voldoen? 

 

1. Gemeentelijke verordening jeugdlintje 

In de eerste plaats is er een gemeentelijke verordening t.a.v. het jeugdlintje. Hierin staat het volgende: 

 

Artikel 1 Instellen jeugdlintje 
  
Ingesteld wordt het “jeugdlintje van de gemeente Heemskerk”, als gemeentelijke onderscheiding voor kinderen en 
jongeren in de leeftijd van 6 tot en met 20 jaar. 

 
Het jeugdlintje kan worden uitgereikt aan een jongere die een voorbeeld is voor anderen of die zich op een 
uitzonderlijke manier inzet voor de Heemskerkse samenleving. 

 

Artikel 2 Voordracht voor een jeugdlintje 
  
Iedereen, waaronder scholen, clubs, verenigingen, media, familieleden, buren en vrienden en jongeren, kan een 
jongere bij het college van burgemeester en wethouders voordragen voor een jeugdlintje. 
 
De voordracht gebeurt door middel van een voorstelformulier dat te vinden is op de website van de gemeente 
Heemskerk. 
 
Naast het voorstelformulier dient er nog een ondersteunende brief te worden opgesteld door minimaal twee 
instanties of personen. In deze brieven dient duidelijk te worden verwoord waarom de jongere een jeugdlintje 
verdient. 
 
Voor de indieners van de ondersteunende brieven geldt dat tenminste één persoon meerderjarig is en tenminste 
één persoon geen familielid. 
 
In geval van de voordracht van een minderjarige kandidaat dienen de ouders/verzorgers op de hoogte te zijn van 
de aanvraag en hiermee akkoord te zijn. Dit moet blijken uit het voorstelformulier of uit een begeleidend schrijven 
vanuit de ouders/verzorgers. 

 

2. Aanvraagformulier: 

Als je een jongere wilt voordragen, dan ga je naar https://www.heemskerk.nl/aanvragen-en-

regelen/gemeentelijke-onderscheiding-aanvragen 

 

Vooraf is het goed om te weten dat je de ingevoerde gegevens tussentijds niet kunt opslaan. Zorg dus 

dat je meteen alle gegevens en de scans van de ondersteunende brieven met handtekening bij de 

hand hebt!! 

 

Om in te loggen heb je het volgende nodig: 

 Een DigiD om in te loggen 

 De volledige naam van de kandidaat (inclusief alle namen) 

 De geboortedatum en geboorteplaats 

 Zijn of haar adres 

 De gegevens van de ouders, inclusief telefoonnummer. 

 Let op: je kunt maar één persoon per aanvraag opgeven! 

 

Verder de gegevens van degene die het voorstel indient.  

Naam, adres, emailadres en telefoonnummer en je relatie tot de kandidaat 

 

Geef vervolgens aan hoeveel ondersteunende brieven er worden ingediend. 

 

https://www.heemskerk.nl/aanvragen-en-regelen/gemeentelijke-onderscheiding-aanvragen
https://www.heemskerk.nl/aanvragen-en-regelen/gemeentelijke-onderscheiding-aanvragen


3. Prestaties 

 

Bij de prestaties wordt aangegeven om welke prestaties van de kandidaat het gaat en bij welke 

instantie of vereniging etc. deze zijn uitgevoerd.  

 

4. Verklaringen van de ondersteuners: 

Er dienen tenminste twee ondersteunende brieven te worden ge-upload, voorzien van een 

naam, adres en handtekening. De bestandsgrootte kan niet groter zijn dan 10 mb, 

 

Wat moet er in de brieven staan? 

1. Om wie het gaat: de naam van de kandidaat vermelden 

2. Geef aan waarom iemand een jeugdlintje verdient. Welke prestaties heeft iemand 

geleverd en waar/hoe heeft hij/zij dat gedaan?  

3. Geef aan vanuit welke hoedanigheid je de brief schrijft. Bijvoorbeeld als ouder, vriend(in), 

begeleider groep/team etc. 

4. Je kunt hiervoor het onderstaande format gebruiken 

 

 

 

Naam (schrijver ondersteunende brief) 

Adres 

Postcode/woonplaats 

 

 

Plaats/datum 

 

 

Betreft: verklaring bij aanvraag jeugdlintje 

 

 

 

Geacht college, 

 

Hierbij wil ik [naam kandidaat] voordragen voor een jeugdlintje, Ik ben van mening dat deze jongere 

een jeugdlintje verdient omdat [zo uitgebreid mogelijk invullen] 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

Naam 

Handtekening 

Relatie met kandidaat (ouder, mede-vrijwilliger, medewerker Welschap etc) 

 

 

 

 


