INSIGNES / HANGPENNINGEN
VERENGINGSLEGPENNING

INSIGNES/HANGPENNINGEN
Voor de LBM lidverenigingen bestaat de mogelijkheid om een federatief-insigne aan te vragen dat ter
gelegenheid van een jubileum aan een muzikant kan worden toegekend.
De insignes dienen via Mijn LBM aangevraagd te worden. Bij de insignes behoort eveneens een
officiële KNMO-oorkonde. Bij de hangpenning behoort géén oorkonde.
Insignes/hangpenningen kunnen worden aangevraagd voor de hieronder vermelde jubilea:

Bronzen insigne
Zilveren insigne
Verguld insigne
Verguld insigne + 1 zirkonia
Verguld insigne + 2 zirkonia
Verguld insigne + 2 robijntjes
Verguld insigne + 3 zirkonia
Hangpenning brons
Hangpenning zilver
Hangpenning verguld

10 – 12,5 – 15 jaar
25 jaar
40 jaar
50 jaar
60 jaar
65 jaar
70 jaar
75 jaar
80 jaar
85 jaar

Voorbeeldtekst hangpenning
Dhr. J. Kuijpers
aangeboden door
Harmonie Crescendo
Beegden
wegens uw
75-jarig lidmaatschap
2015
Belangrijk
•

•
•
•

Bij jubilarissen vanaf 50 jaar lid of muzikant wordt door de LBM een kopie van de aanvraag
naar het betreffende bestuurslid gestuurd indien een vereniging het op prijs stelt dat een
bestuurslid de insignes komt uitreiken. De vereniging dient dan zelf contact op te nemen met
het betreffende bestuurslid. Naam en telefoonnummer krijgt de vereniging bij levering van
de insignes aangereikt. Aangezien de uitreikingen vaak in dezelfde periode plaatsvinden,
wordt geadviseerd tijdig (uiterlijk 2 maanden van te voren) de insignes aan te vragen en ook
tijdig contact op te nemen met het betreffende bestuurslid. Dit om teleurstellingen te
voorkomen.
Bij jubilarissen onder de 50 jaar lid of muzikant is het niet gebruikelijk dat een bestuurslid de
insignes komt uitreiken. De aanvraag voor insignes wordt door het bureau dan ook niet
doorgestuurd naar het betreffende bestuurslid.
Bij het versturen van de insignes/hangpenningen worden de portokosten in rekening
gebracht.
Extra portokosten door foutieve/gewijzigde aanvragen worden niet vergoed.

INSIGNES / HANGPENNINGEN
VERENGINGSLEGPENNING

VERENIGINGS LEGPENNING
Verenigingen kunnen bij gelegenheid van een verenigingsjubileum een legpenning aanvragen. In het
begin van het nieuwe jaar worden de verenigingen die 50 - 75 - 100 jaar bestaan, door de LBM
schriftelijk in kennis gesteld van de wijze waarop zij in het bezit kunnen komen van deze legpenning.
De werkelijke aanvraag dient door de vereniging schriftelijk/per mail gedaan te worden.
De legpenning wordt door de LBM bij de KNMO besteld, gegraveerd en ter uitreiking opgestuurd
naar het betreffende bestuurslid.
Aan de aanvraag van een legpenning zijn geen kosten verbonden.

50 jaar brons

75 jaar zilver

100 jaar verguld

Voorbeeldtekst legpenning
Harmonie /Fanfare
Crescendo
Beegden
aangeboden door de
LBM
b.g.v. uw
100-jarig bestaan
2015

De oorkondes, behorende bij een 125-150-200 jarig verenigingsjubileum zijn tot nader bericht van de
KNMO vervallen. In overleg met de LBM kan worden gezocht naar een passende oplossing.

