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CUMELA Nederland speldje - Het reglement  
   
Sinds 1 januari 1991 bestaat de mogelijkheid om CUMELA -leden of hun werknemers te 
onderscheiden met een zilveren speldje. M.i.v. 1 januari 2007 is het tevens mogelijk bedrijven 
en hun werknemers te onderscheiden met een gouden speldje.   
Natuurlijk komt niet iedereen in aanmerking voor een speldje. De voorwaarden kunt u hieronder 
lezen.   
 
Naast het speldje en het collier met hangertje kan er nu ook gekozen worden voor de CUMELA 
pen (chapeau pen). Deze pen zit in een prachtige houten box. De pennen moeten wel zelf 
meegenomen worden, ze worden niet opgestuurd. 
   
Bedrijfsjubileum   
Een zilveren speldje kan uitgereikt worden aan leden (bedrijven) ter gelegenheid van een 
25jarig of meer bedrijfsjubileum.  
  
Een gouden speldje kan uitgereikt worden aan leden (bedrijven) ter gelegenheid van een 
50jarig of meer bedrijfsjubileum.  
  
Voorwaarde is dat de betrokkene tenminste tien jaar lid is van CUMELA Nederland. Voor leden 
die door integratie van andere verenigingen lid zijn geworden van CUMELA Nederland telt het 
aantal jaren mee dat zij daar lid zijn geweest.   
  
Een verzoek tot onderscheiding kan gedaan worden door de betrokkenen zelf, een mede-lid, 
een werknemer van het bedrijf of vanuit bestuurlijke kring.  
  
Het verdient de voorkeur de uitreiking van het zilveren- of gouden speldje te laten plaatsvinden 
door de bedrijvenadviseur of een andere CUMELA-vertegenwoordiger tijdens een feestelijke 
bijeenkomst.   
  
Indien er ter gelegenheid van een jubileum geen feestelijke bijeenkomst plaatsvindt, kan het 
speldje ook uitgereikt worden tijdens de Algemene Leden Vergadering op de provinciale 
Contactdag.  
  
Werknemers  
Ook werknemers kunnen, ter gelegenheid van een 25-jarig of meer dienstverband/ jubileum, 
onderscheiden worden met een zilveren speldje. Voorwaarde is dat de werkgever tenminste 
tien jaar lid is van CUMELA Nederland.   
Werknemers die een 40-jarig of meer dienstverband/jubileum vieren komen in aanmerking voor 
een gouden speldje.  
Echter, wanneer een werknemer een dienstverband/jubileum viert dat ligt tussen de 25 en 40 
jaar en hij is reeds in het bezit van een zilveren speldje, dan kan hij mogelijk ook in aanmerking 
komen voor een gouden speldje.   
  
Een verzoek tot onderscheiding kan alleen door de werkgever gedaan worden. Voor 
zowel het zilveren als het gouden speldje zullen geen kosten in rekening worden 
gebracht.   
   

  



 

   

 
 
 
 

 
 
 
 
Het is aan de werkgever om te beslissen waar en wanneer het speldje/hangertje uitgereikt zal 
worden. De meest aangewezen persoon om de uitreiking te verzorgen, is de werkgever, omdat 
hij/zij de persoonlijke noot kan aangeven bij de uitreiking.    
  
Zilveren en gouden speldjes (voor bestuurders)  
Iedere bestuurder die tenminste 9 jaren (3 zittingsperiodes) in het afdelings-, sectie-  of  
Jongerendagenbestuur heeft gezeten komt in aanmerking voor het gouden CUMELA-speldje.  
   

Bestuursleden die korter dan 9 jaar maar tenminste 3 jaar (1 zittingsperiode) in het bestuur 
hebben gezeten komen in principe in aanmerking voor een zilveren CUMELA-speldje.  Het 
Verenigingsbestuur kan besluiten hiervan af te wijken.   
   
Voordracht tot onderscheiding wordt gedaan door het betreffende bestuur ter besluitvorming 
aan het Verenigingsbestuur.  
De uitreiking van de zilveren- en gouden speldjes vindt plaats tijdens de Algemene Leden 
Vergadering op de provinciale Contactdag.   


