Reglement “The Chapel of Four Chaplains”
Algemeen
“The Chapel of Four Chaplains” is op 3 februari 1951 in tegenwoordigheid van de
Amerikaanse president H.S. Truman ingesteld. (NB voor de leesbaarheid worden Engelstalige
woorden verder niet tussen aanhalingstekens geplaatst.) Dit ter herinnering aan vier
geestelijke verzorgers die op 3 februari 1943 aan boord van het Amerikaanse transportschip
Dorchester op een dappere en gedenkwaardige wijze het leven lieten. The Chapel of Four
Chaplains is een organisatie zonder winstoogmerk die zich ten doel stelt samenwerking en
onzelfzuchtige dienstverlening tussen mensen aan te moedigen. The Chapel bevordert verder
de gedachte “Eenheid zonder uniformiteit”.
Het Legion of Honour Program
Het Legion of Honor Program is ingesteld om publiekelijk personen te erkennen die
onzelfzuchtig diensten aan de gemeenschap, het land of de mensheid hebben betoond, zonder
acht te slaan op ras, religie, of geloofsovertuiging, gezindte, overeenkomstig het
gedachtengoed van de vier geestelijke verzorgers.
Het Legion of Honor Program omvat de Legion of Honor Award, de Humanitarian Award en
de Bronze Medaillon. Deze kunnen worden toegekend voor bewezen dienstverlening. Verder
kent het Legion of Honor Program een Junior Legion of Honor Award voor jonge mensen die
hebben bijgedragen aan een multi-ethnische en multi-religieuze gemeenschap en wier levens
worden gekenmerkt door vrijwillige onzelfzuchtige dienstverlening.
De gedecoreerden worden permanent opgenomen op de ere-lijst van the Chapel of Four
Chaplains en ontvangen een mooi certificaat met een afbeelding van de vier geestelijke
verzorgers.
De Stichting Veteranen Platform (Het Veteranen Platform)
Het Veteranen Platform heeft bij besluit van het Algemeen Bestuur van 27 juni 2002 een
commissie ingesteld die het Dagelijks Bestuur zal adviseren bij het doen van voordrachten
voor toekenning van een erkenning volgens het Amerikaanse Legion of Honor Program. De
commissie voor de Chapel of Four Chaplains (verder de commissie) wordt tweejaarlijks
gekozen en bestaat uit een (externe) voorzitter, een lid van het Dagelijks Bestuur en een lid
van het Algemeen Bestuur dan wel een bestuurslid van één van de bij het Veteranen Platform
aangesloten organisaties.
De commissie zal periodiek een of meerdere kandidaten voordragen bij het Dagelijks Bestuur
van het Veteranen Platform. Deze kandidaten zijn in principe veteranen of personen die zich
verdienstelijk hebben gemaakt voor de maatschappelijke erkenning, waardering en/of nazorg
van en voor veteranen in de breedst mogelijke zin. De commissie dient haar voordrachten in
bij het Dagelijks Bestuur van het Veteranen Platform. Het Dagelijks Bestuur van het
Veteranen Platform draagt de kandidaat vervolgens voor bij de Nederlandse
vertegenwoordiger van de Chapel of Four Chaplains.
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Criteria voor voordracht
De commissie zal alleen die personen voordragen die zich bijzonder hebben onderscheiden op
het gebied van de maatschappelijk erkenning, waardering en/of nazorg van en voor
Nederlandse veteranen.
Het gaat hierbij om een duidelijke herkenbaarheid van de bijzondere verdiensten jegens de
Nederlandse veteranen, die in voorkomend geval verder reiken dan op basis van de
professionele of organisatorische positie mag worden verwacht.
Bij het doen van de voordracht spelen onder meer factoren als tijdsduur, aard en/of uitstraling
van de bijzondere verdiensten.
De kandidaat dient van onbesproken gedrag te zijn om de integriteit van de erkenning in het
kader van het Legion of Honor Program te waarborgen.
De award kan ook postuum aan iemand worden opgedragen.

Procedure
De Commissie Chapel of Four Chaplains is het eerste aanspreekpunt en speelt een centrale rol
bij het identificeren van geschikte kandidaten.
Een ieder is in principe gerechtigd voorstellen te doen om kandidaten voor een erkenning uit
het Legion of Honor Program voor te dragen. Met name wordt gedacht aan besturen van
organisaties die aangesloten zijn bij de Stichting Veteranen Platfom en aan instanties
(bijvoorbeeld het Ministerie van Defensie) die met veteranen te maken hebben.
Voorstellen (bij voorkeur in de Engelse taal) dienen opgestuurd te worden naar het Bureau
van de Stichting Veteranen Platform (Postbus 133, 3940 AC Doorn of digitaal aan
info@veteranenplatform.nl) dat deze voorstellen zo spoedig mogelijk doorstuurt naar de
voorzitter van de Commissie Chapel of Four Chaplains.
Indien in een bepaalde periode geen geschikte kandida(a)t(en) worden voorgedragen, worden
geen voordrachten gedaan.
De Commissie Chapel of Four Chaplains draagt kandidaten voor een erkenning uit het Legion
of Honor Program voor in de vorm van een concept-voordracht in de Nederlandse taal.
Het Dagelijks Bestuur van de Stichting Veteranen Platform beslist of de voordracht zal
worden gedaan aan the Chapel of Four Chaplains. De voordracht zal daarna door het Bureau
van het Veteranen Platform worden vertaald in het Engels en worden ingediend.
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