
 

Protocol Teken van erkenning ChristenUnie  
Ingaande per 1 oktober 2011, kleine redactionele wijziging per 1 januari 2016 als gevolg van de 
overgang van "kiesvereniging(en)" naar "lokale afdeling(en)". 
 
 
Artikel 1 
Teken van erkenning 
 

Aan personen, die daarvoor krachtens dit protocol in aanmerking komen, kan, als teken van 
erkenning voor hun inzet voor de ChristenUnie en haar voorgangers, een sculptuur worden 
toegekend. 

  
 

Artikel 2 
Ontwerp 
 
           Het ontwerp van de sculptuur stelt het Landelijk Bestuur bij besluit vast. 
 
 
Artikel 3 
Toekenning 
 

De sculptuur wordt toegekend door of namens het Landelijk Bestuur van de ChristenUnie. De 
directeur van het partijbureau mag in dezen namens het Landelijk Bestuur tot toekenning 
besluiten. 

 
 
Artikel 4 
Voordracht 
 

Elke geleding van de ChristenUnie kan iemand bij het Landelijk Bestuur voordragen voor de 
toekenning van de sculptuur. Er zit een periode van minimaal zes weken tussen de voordracht 
en de uitreiking van de sculptuur. 

 
 
Artikel 5 
Toekenning 
 

De sculptuur kan worden toegekend: 
a. aan een lid dat zich gedurende een periode van ten minste tien jaren verdienstelijk heeft 

gemaakt, hetgeen in ieder geval aan de orde is wanneer deze periode het lidmaatschap 
van een lokaal, provinciaal of landelijk bestuur, een volksvertegenwoordigend orgaan of 
een combinatie hiervan omvatte, bij het beëindigen van zijn activiteiten; 

b. aan een lid in bijzondere gevallen, dit ter beoordeling aan het Landelijk Bestuur. 
 
 
 
Artikel 6 
Uitreiking  

 
1. De sculptuur wordt tijdens een algemene ledenvergadering op lokaal, provinciaal of 

landelijk niveau uitgereikt door een lid van het Provinciale Uniebestuur, bij voorkeur de 
voorzitter. 

2. In voorkomende gevallen kan het Landelijk Bestuur besluiten hiervan af te wijken. 
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Artikel 7 
Voorraadbeheer en kosten 
 

1. Het partijbureau beheert de voorraad van de sculpturen. 
2. Het Landelijk Bestuur draagt de kosten voor de sculpturen. 

 
 
Artikel 8 
Publicatie en register 
 

Het partijbureau publiceert in het partijblad aan wie het teken van erkenning is uitgereikt en 
houdt een register bij van de uitgereikte sculpturen.  

 
 
Artikel 9 
Slotbepaling 
 

Andere uitdrukkingen van erkenning en waardering zijn de verantwoordelijkheid van de lokale 
afdelingen. 

 
 
Vastgesteld in de vergadering van het Landelijk Bestuur van de ChristenUnie van 19 mei 2011 en 
gewijzigd in de vergadering van het Landelijk Bestuur van de Christenunie van 28 november 2012. 


