
 

JUBILEA  

Voor jubileumbestellingen dienen de verenigingen zich rechtstreeks te wenden tot het Bestuur van de 
Zeeuwse Muziek Bond (ZMB), t.a.v. de jubileumfunctionaris, mevrouw 

Jolanda Floresse-Veraart 
Meestoof 118  
4331 VE  Middelburg 
Tel. 06-22607739  
E-mail: jubileum@zeeuwsemuziekbond.nl 

Wij verzoeken voor het aanvragen gebruik te maken van bijgevoegd bestelformulier. De versierselen 
worden verstrekt met een oorkonde. Voor zowel heren als dames uit de HAFABRA-orkesten en SDM-
korpsen geldt: 

 

Insigne jaren jaren Verkoopprijs 

Spelden majoretten muzikanten 

bronzen speld 5 /10 jaar 10/12,5 jaar € 30,00 

zilveren speld 12,5 /15 jaar 25 jaar € 35,00 

vergulde speld  25 jaar 40 jaar € 35,00 

vergulde speld + 1 zirconia 50 jaar € 45,00 

vergulde + 2 zirconia's 60 jaar € 50,00 

vergulde + 2 robijntjes 65 jaar € 50,00 

  vergulde + 3 zirconia's                           70 jaar           €     55,00 
 

medailles verenigingen   muzikanten 

medaille brons 50 jaar 75 jaar €   60,00 

medaille zilver 75 jaar 80 jaar € 70,00 

medaille verguld 100 jaar 85 jaar € 80,00 

  medaille zilver met vergulde kroon          100 + jaar         speciaal            €  85,00    
 

 Alle insignes zijn inclusief oorkonde 

 bestelling extra oorkondes                                                                          €     5,00 

 
 

De bestelling wordt per gewone post verstuurd 

Voor de verzendkosten rekenen wij een forfait van € 7,50 per verzending. 
 

Het invullen van de oorkondes moet zo zorgvuldig mogelijk gebeuren. Daarom dringen wij er op aan 

de naam van de jubilaris en de vereniging waar men lid van is, duidelijk te vermelden (bij voorkeur 

getypt of in ieder geval met  
blokletters invullen). Uiteraard bepaalt u zelf hoe de naam moet worden ingevuld 

(voornaam/voorletters of een combinatie van beiden).    



BESTELFORMULIER  

 

(TIJDIG en SCHRIFTELIJK AANVRAGEN 

 (minstens 1 maand vóór datum uitreiking) 
 

Naam vereniging: 

Te:   
Verzendadres:   
Postcode + plaats:   
Telefoonnummer:   
E-mail: 

Bestelt: 
 
 

Aantal Insignejaren Jaren 
Majoretten 

Jaren Muzikanten 

 Spelden   

 Bronzen speld  5 10 / 12,5 

 Zilveren speld 12,5 25 

 Vergulde speld 25 40 

 Vergulde speld + 1 zirconia  50 

 Vergulde speld + 2 zirconia’s  60 

 Vergulde speld + 2 robijntjes  65 

 Vergulde speld + 3 zirconia’s  70 

 Medailles Verenigingen Muzikanten 

 Medaille brons 50 75 

 Medaille zilver 75 80 

 Medaille verguld 100 85 

 Medaille met vergulde kroon 100+ Speciaal 

    

 Bestelling oorkondes zonder speld   

    

 Alle insignes zijn incl. 1 oorkonde   
 

 

NB De bestelling wordt per gewone post verstuurd 

Voor de verzendkosten rekenen wij een forfait van € 7,50 per verzending. 
 

 
Gegevens ten behoeve van de oorkonde 

naam: 
geb. datum: 

naam van de vereniging waar men lid van is:   
soort speldje:  

hoeveel jaar lid: .................................  jaar 

naam: 
geb. datum: 

naam van de vereniging waar men lid van is:   
soort speldje:  

hoeveel jaar lid: .................................  jaar 

Datum uitreiking: 
Uitreiking door een ZMB-functionaris gewenst? (mits beschikbaar):     JA / NEE 


