
Reglement inzake geschenken en vieringen bij belangrijke 

levensmomenten 

Artikel 1 

Dit reglement regelt de modaliteiten voor wat betreft vieringen en geschenken bij de volgende 

belangrijke levensmomenten 

 Huwelijksjubilea 

 Eeuwelingen 

 Geboorte en adoptie 

 Jubilea van verenigingen 

Artikel 2 

Om in aanmerking genomen te worden voor een viering of een geschenk dient aan de volgende 

voorwaarden voldaan te worden. 

 Huwelijken 

 De bruid of bruidegom moeten hun wettelijke verblijfplaats in Lummen hebben 

 Huwelijksjubilea 

 De jubilerenden moeten hun wettelijke verblijfplaats in Lummen hebben 

 Volgende categorieën worden onderscheiden: 

 Gouden jubilarissen (50 jaar huwelijk) 

 Diamanten jubilarissen (60 jaar huwelijk) 

 Briljanten jubilarissen ( 65 jaar huwelijk) 

 Platina jubilarissen (70 jaar huwelijk) 

 Eeuwelingen 

 De eeuwelingen moeten hun wettelijke verblijfplaats in Lummen hebben. 

Eeuwelingen die na hun 95ste omwille van de zorgbehoefte verhuisd zijn naar 

een andere gemeente, vallen alsnog onder dit reglement. 

 Vanaf hun 100ste verjaardag krijgen de eeuwelingen jaarlijks een boeket 

bloemen 

 Geboorte en adoptie 

 Pasgeboren baby’s moeten ingeschreven zijn in het bevolkings- of 

vreemdelingenregister van de gemeente Lummen in de periode van 1 januari 

tot en met 31 december. Dit geldt ook voor geadopteerde baby’s in 

bovengenoemde referentieperiode.  

 De geboortekoffer wordt overhandigd aan de ouders van de pasgeboren 

kindjes of van de adoptiekinderen tijdens de in artikel 4 vermelde gezamenlijke 

viering 



 

 Verenigingen 

 Verenigingen dienen aangesloten te zijn bij een gemeentelijke adviesraad 

 Het moet gaan om een viering van een 50-jarig bestaan of een veelvoud 

hiervan 

 Verenigingen dienen een schriftelijk verzoek te richten aan het college van 

burgemeester en schepen 

Artikel 3 

Volgende geschenken worden aangeboden 

 Huwelijken 

 Een fles Cava met bijpassende glazen 

 Huwelijksjubilea 

 Een boeket bloemen ter waarde van 30 euro. 

 Felicitaties van de koning 

 Felicitaties van het gemeentebestuur 

 Eeuwelingen 

 Een boeket bloemen en/of een geschenk ter waarde van 100 euro. 

 Felicitaties van de koning 

 Felicitaties van het gemeentebestuur 

 Vanaf hun 100ste verjaardag krijgen de eeuwelingen jaarlijks een boeket 

bloemen 

 Geboorte en adoptie 

 Geboortekoffer of samengesteld pakket ter waarde van +/- 70,00 euro.  

 Verenigingen 

 Een toelage van 125 euro (indien er geen receptie wordt aangeboden door het 

gemeentebestuur) 

Artikel 4 

Volgende vieringen worden aangeboden 

 Jubilarissen worden uitgenodigd op een gepaste viering. 

 Ouders van pasgeboren kindjes en adoptiekinderen worden jaarlijks uitgenodigd op 

het geboortefeest.  

 Verenigingen worden ofwel uitgenodigd op een receptie in het administratief centrum 

ofwel zal een afvaardiging van het college van burgemeester en schepenen op 

uitnodiging ter plaatse bij de vereniging de viering bijwonen 

Artikel 5 

De nodige kredieten worden jaarlijks ingeschreven in het budget. 



Artikel 6 

Dit reglement vervangt alle voorgaande reglementen ter zake.  


