Advies Jongerenlintjes Rhenen

Jongerenlintjes Rhenen
Aan Burgemeester J. A. (Hans) van der Pas.
Beste heer Van der Pas,
De koninklijke onderscheidingen zijn dit jaar voor Koningsdag weer uitgereikt aan mensen die zich
onvoorwaardelijk hebben ingezet voor hun omgeving. Hier hoort vaak een belangrijke prestatie of een lange
periode van vrijwilligerswerk bij. Jongeren vallen hiermee vaak buiten de boot, zelfs als ze een voorbeeld zijn
voor anderen.

“Verreweg de meeste onderscheidingen worden toegekend aan vrijwilligers. Denk aan
vrijwilligers bij sportverenigingen, voedselbanken, carnavals- of buurtverenigingen, zorginstellingen,
maar ook pleegouders of mantelzorgers. Daarnaast kunnen onderscheidingen worden toegekend aan
personen die weliswaar een betaalde functie hebben, maar daarin bijzonder hebben gepresteerd en
daarmee de maatschappij een dienst hebben bewezen.”
Bron: www.lintjes.nl
Met de Jongerenlintjes, een bewezen concept in onder andere Den Haag, Groot Nissewaard, Nieuwegein en ook
in de gemeente Neder-Betuwe, willen we graag dat jongeren in het zonnetje kunnen worden gezet. Dit kunnen
jongeren zijn die zich al jaren inzetten bij een club, een belangrijke wedstrijd hebben gewonnen, al een behoorlijk
tijdje mantelzorg doen of zich op wat voor een manier dan ook inzetten voor hun omgeving.
Een samenwerking met de burgemeester en de jongerenraad zou op dit vlak perfect passen. Wij hebben
namelijk hetzelfde doel voor ogen, een beter Rhenen voor iedereen. Dit zal ons verbinden om gezamenlijk de
waardering uit te spreken naar deze jongeren die, bewust of onbewust, zich inzetten voor een beter Rhenen.
Deze Jongerenlintjes zullen samen met een certificaat worden overhandigd en natuurlijk moet dit wel een feestje
zijn, zoals jongeren dit als geen ander waarderen.
Jongeren (13 t/m 25 ) kunnen opgegeven worden via een van de kanalen (jongerenraad of gemeente) met een
toereikende motivatie. Deze motivatie hoeft niet uitgebreid te zijn, maar moet voldoen aan het idee van een
uitzonderlijke prestatie of inzet voor de omgeving.
Wij hopen met dit advies zo snel mogelijk met u om tafel te gaan om dit idee werkelijkheid te laten worden.
Wij vernemen graag uw reactie.
Namens de gehele Jongerenraad Rhenen,
De adviescommissie en het bestuur,
Sven Alkemade, Kadir Bayma, Louisa Cordes, Mirthe Mulder,
Irma Wisgerhof, Anouchka van den Bovenkamp, Luna van den Brink, Myrthe de Rooij
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Beste mevrouw Arends,
Afgelopen jaar hebben wij het advies uitgebracht over de Jongerenlintjes. De
jongerenlintjes zijn een blijk van waardering voor jongeren die een bijzondere
bijdrage hebben geleverd aan de gemeente Rhenen. De burgemeester vond dit een
mooi initiatief en heeft ons dan ook groen licht gegeven om hier mee door te gaan.
Wij zijn er recentelijk achter gekomen dat er onduidelijkheden zijn met betrekking tot
de Jongerenlintjes en de organisatie daarvan.
Wij hebben begrepen dat u bij de organisatie van de volwassen lintjes betrokken
bent. Om die reden zouden wij graag een afspraak met u willen maken omdat wij
denken dat u iets voor ons kan betekenen.
Aangezien wij er vanuit gaan dat uw agenda minder flexibel is dan die van ons, lijkt
het ons een goed idee als u een datum kunt voorstellen.
Wij hopen van u te horen.
Met vriendelijke groet,

Beste mevrouw de Weijer,
Bedankt voor uw e-mail! Is er eventueel wel een mogelijkheid om het draaiboek van
de uitreiking van de afgelopen jaren te kunnen krijgen?
Wij hopen graag van u te horen.
Met vriendelijke groet
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