nieuwsbrief, nr. 6.1, april 2019

Beste lezer,
De digitale nieuwsbrief van de Stichting tot Instandhouding van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden verschijnt drie maal per jaar. Deze nieuwsbrief verschijnt ter
gelegenheid van lintjesregen 2019.
inhoud
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de lintjesregen van vrijdag 26 april 2019. Ook komen wij nog
een keer terug op de nieuwe privacywetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Voor onze stichting heeft de AVG onverwacht nadelige gevolgen.
uw mening telt
Eventuele op- of aanmerkingen, suggesties, vragen of aanvullingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief kunt u doorgeven aan het secretariaat van de Stichting tot Instandhouding van het Museum van de
Kanselarij der Nederlandse Orden. En uiteraard zijn wij benieuwd naar uw reactie.
Mocht u geen prijs meer stellen op de nieuwsbrieven, dan kunt u dat per email laten weten. Uw gegevens
zullen dan uit het adressenbestand worden verwijderd.
Stuur een email naar: secretariaat@kanselarijmuseum.nl onder vermelding van ‘opzegging digitale
nieuwsbrief’.

Lintjesregen 2019
Op zaterdag 27 april 2019 viert koning Willem-Alexander zijn tweeënvijftigste verjaardag.
De dag daarvoor vindt de jaarlijkse ‘lintjesregen’ plaats, de verlening van Koninklijke onderscheidingen.
2.881 benoemingen
Voor de lintjesregen 2019 zijn bij het Kapittel voor de Civiele Orden 3.246 voorstellen tot decoratieverlening ingediend. Uiteindelijk hebben 2.881 benoemingen plaats gevonden: achttien mensen zijn
benoemd in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 2.862 in de Orde van Oranje-Nassau en een persoon
ontvangt de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in brons. Van het aantal gedecoreerden is 34,99 %
(1.008) vrouw en 65,01 % (1.873) man. Met 2.881 ligt het aantal benoemingen lager dan in 2018, toen
2.908 Koninklijke onderscheidingen werden uitgereikt. In dat jaar lagen de percentages vrouw-man op
respectievelijk 35,03 % en 64,97 %.
ridders overzee
Het aantal onderscheidingen dat in het Caraïbisch deel van het Koninkrijk werd verleend, is dit jaar hoger dan in voorgaande jaren. Dit is deels het resultaat van het werk van een actieve decoratiecommissie
met nieuwe leden op Aruba. Hier zijn dit jaar 35 mensen gedecoreerd. in 2018 waren dat er slechts acht.
Verder worden in Curaçao veertien Koninklijke onderscheidingen uitgereikt, in Bonaire één en in St.
Maarten drie.
opmerkelijke benoemingen
Het merendeel van de gedecoreerden (86,91 %) is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau (2.504
personen). De overigen tot ridder of officier in de Orde van Oranje-Nassau, óf tot ridder in de Orde van de
Nederlandse Leeuw. Eén persoon ontvangt de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon.
Enkele bekende Nederlanders die dit jaar een Koninklijke onderscheiding ontvangen zijn advocaat mr.
Gerard Spong, fotograaf Patricia Hazelhoff-Roelfzema-Steur, televisiepresentator Humberto Tan-AKiam en scheidsrechter Björn Kuipers.

Donateur gezocht
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Dat betekent dat in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt. Op onze website heeft u daar al het een en ander over kunnen lezen. En daar is ook ons nieuwe privacybeleid terug te vinden.
adressen van gedecoreerden
Naast een nieuw privacybeleid hebben de striktere (Europese) privacy-regels voor onze Stichting ook als
gevolg dat (adres)gegevens van nieuwe decorandi, die wij tot de inwerkingtreding van de AVG jaarlijks
bij de lintjesregen mochten ontvangen van de Kanselarij der Nederlandse Orden in Den Haag, niet meer
voor ons beschikbaar zijn. Dat betekent dat wij nieuwe decorandi niet meer rechtstreeks kunnen attenderen op het bestaan van onze Stichting.
andere wegen
Wij proberen dat weliswaar te ondervangen door het beschikbaar stellen van flyers aan gemeenten en informatieverstrekking via onze website. Ondanks positieve reacties, onder meer van een aantal gemeenten, merken wij dat wij op deze wijze toch minder potentiële donateurs kunnen bereiken. Wij zullen dan
ook andere wegen moeten vinden om nieuwe donateurs te werven.
commissie fondsenwerving
Het bestuur heeft daarom besloten een commissie in te stellen, die de mogelijkheden daartoe moet gaan
verkennen. Het bestuur wil graag in contact komen met belangstellenden die in deze commissie zitting
zouden willen nemen.
Wilt u meer informatie hierover, of wilt u zich aanmelden voor de commissie, dan kunt u ons bereiken
via secretariaat@kanselarijmuseum.nl.

