
 

 
 
 

Reglement betreffende geschenken en recepties. 

 
Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27 april 2020 
 
Artikel 1 

Met ingang van heden wordt, ter gelegenheid van huwelijksjubilea en de viering van een 

100-jarige inwoner van Hoeilaart, op kosten van de gemeente, een receptie aangeboden 

aan de jubilarissen voor: 

○ huwelijksjubileum / wettelijke samenwoning van 50 jaar (goud) 

○ huwelijksjubileum van 60 jaar (diamant) 

○ huwelijksjubileum van 65 jaar (briljant) 

○ huwelijksjubileum van 70 jaar (platina) 

○ huwelijksjubileum van 75 jaar (albast) 

○ huwelijksjubileum van 80 jaar (eik) 

○ viering van een 100-jarige (en elk jaar boven 100) 

 

Artikel 2 

De in artikel 1 bedoelde recepties vinden plaats in het gemeentehuis op een zaterdag 

teneinde alle familieleden de mogelijkheid te geven aanwezig te zijn op de viering.  

 

Artikel 3 

In afwijking op artikel 2 kunnen vieringen in het woonzorgcentrum plaatsvinden indien de 

gevierde personen bewoners zijn van het woonzorgcentrum of de serviceflats. Deze 

vieringen vinden plaats op een weekdag. 

 

Artikel 4 

Bij uitzondering en in overleg met de gevierde personen brengen één of meerdere leden 

van het college een thuisbezoek. Het college beslist hierover geval per geval. 

 

Artikel 5 

De huwelijksjubilea worden gegroepeerd, waarbij er maximaal 10 koppels per viering 

uitgenodigd worden. Elk koppel mag familie en vrienden uitnodigen. Ze brengen het 

bestuur op de hoogte van het verwachte aantal aanwezigen. 

 

Artikel 6 

De viering van een 100-jarig gebeurt individueel. 

 



 

 
 
 

Artikel 7 

De jubilarissen bedoeld in artikel 1 ontvangen een aandenken van het lokaal bestuur in de 

vorm van een geschenk, bepaald door het college binnen de grenzen van het beschikbare 

budget. 

 

Artikel 8 

Met ingang van heden wordt, ter gelegenheid van jubilea van erkende verenigingen (50 

jaar, 100 jaar), op kosten van de gemeente, een receptie aangeboden. 

 

Artikel 9 

De in artikel 8 bedoelde recepties vinden plaats in het gemeentehuis op een weekdag.  

 

Artikel 10 

De verenigingen bedoeld in artikel 8 beperken het aantal uitnodigingen voor de receptie 

tot 150.  

 

Artikel 11 

Met ingang van heden wordt, ter gelegenheid van het einde van het schooljaar van het 

volwassenenonderwijs, op kosten van de gemeente, een receptie aangeboden aan de 

afgestudeerden. 

 

Artikel 12 

De in artikel 11 bedoelde recepties vinden plaats in het gemeentehuis op een weekdag.  

 

Artikel 13 

De in artikel 12 bedoelde recepties richten zich op de afgestudeerden, de leerkrachten van 

het volwassenenonderwijs, de directie van de inrichtende macht van het 

volwassenenonderwijs. 


