VASTELAOVESVERENIGI NG

“DE SJOUTVOTTE”

Opgerich 16 januari 1960, Keun. Goedgek. 2 maart 1973 (75), Lid SGVV – BCL –NBCD

Postbus 342, 6160 AH Geleen

Protocol spelden en medailles
Tijdens het dragen van de groene jas zijn uitsluitend de volgende medailles en/of speldjes toegestaan
Spelden:
1) Verenigingsspeld: Deze zit altijd op de linker revers.
2) Jubileum speld. Deze zit rechts op de revers en mag alleen gedragen worden indien
deze officieel tijdens het jubileum (door de vereniging) is uitgereikt.
3) 5 van Gelaen:
Deze wordt uitsluitend gedragen tijdens het bezoek en activiteiten van
de overige vier Geleense verenigingen. De speld wordt dan gedragen op de borstzak boven
het verenigingslogo.
4) Spelden andere vereniging(en): Deze mag alleen gedragen worden tijdens een bezoek
aan de betreffende vereniging en alleen als deze door die vereniging officieel is uitgereikt.
Deze dient rechts op het revers gedragen te worden en in dien van toepassing onder de
Jubileum speld
5) BCL speld:
Deze mag alleen gedragen worden tijdens een bezoek aan een BCL
activiteit en alleen als deze door de BCL officieel is uitgereikt.
Deze dient rechts op het revers gedragen te worden en in dien van toepassing onder de
Jubileum speld.
6) Verenigingsspeld Kosmopolitische vereniging:
Uitsluitend de leden die de
verenigingsspeld van een kosmopolitische vereniging officieel ontvangen hebben, mogen
deze dragen. Deze dient dan links, onder onze eigen verenigingsspeld gedragen te worden.
7) Overige spelden: Spelden van bv aftredende (jeugd )prinsen of spelden uitgereikt tijdens
recepties en/of zittingen etc. mogen uitsluitend op de betreffende activiteit worden
gedragen. Dit geldt ook voor de oud-prinsenspeld die op de Kwatsjaovend gedragen mag
worden.
Medailles:
1) Verenigingsmedaille:
Deze wordt alleen gedragen door de raadsleden
2) Jaarorde:
De jaarorde van toetreding wordt gedragen door de overige leden/ Lid
van verdienste. Ook voor oud prinsen geldt dat zij de jaarorde van het prinsenjaar mogen
dragen, hierbij geld wel dat bij meerdere medailles een keuze gemaakt moet worden. Zie
ook het punt: Meerdere medailles
3) Ouders van de (jeugd)prins en (jeugd) prins:
Deze medaille mag door alle ouders
van (oud) prinsen /(oud) jeugdprinsen en gedragen worden. Ook voor oud (jeugd) prinsen
geldt dat zij deze medaille mogen dragen, hierbij geld wel dat bij meerdere medailles een
keuze gemaakt moet worden. Zie ook het punt: Meerdere medailles
4) Medaille overige verenigingen: Tijdens het bezoek aan een vereniging mag, indien deze
officieel door de betreffende vereniging is uitgereikt, deze medaille worden gedragen.
Deze dient dan over de overige medailles te hangen.
5) Senaat BCL:
Leden van de senaat van het BCL mogen deze medaille dragen tijdens
officiële gelegenheden van het BCL. Deze medaille dient dan over de overige medailles
gedragen te worden.
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6) Jubileum orde BCL/SGVV. Leden die een jubileum medaille van BCL en/of SGVV hebben
ontvangen mogen deze dragen. Zij mogen deze dragen als vaste medaille of als
“verenigings”medaille (zie punt 4) tijdens het bezoek aan een BCL-vereniging en/of SGVVvereniging.
7) Overige medailles: Medailles van bv aftredende (jeugd )prinsen of medailles uitgereikt
tijdens recepties en/of zittingen etc. mogen uitsluitend op de betreffende activiteit
worden gedragen.
Meerdere medailles.
Indien uit bovenstaande blijkt dat meerdere medailles gedragen mogen worden geldt dat er
zelf een keuze gemaakt mag worden welke medaille er naast de verenigingsmedaille (voor
raadsleden) of jaarorde (overige leden) gedragen mag worden. Naast de
verenigingsmedaille/jaarorde mag maximaal 1 andere orde gedragen worden.
Uitzondering hierop zijn:
1. Voor leden die een grootorde danwel n x 11-jarig jubileum medaille hebben
ontvangen, mogen daarnaast nog 2 medailles dragen. Bijvoorbeeld: de
verenigingsmedaille, grootorde en de medaille van een bezoekende vereniging.
2. Voor leden die een Kloezenaersmedaillle hebben ontvangen van het Broederschap
mogen deze dragen tijdens de opening en sluiting van het seizoen.
In geval dat dit protocol aangaande medailles en spelden niet voorziet, beslist het bestuur. Het
bestuur zal toezien op naleving van dit protocol.
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