
                  Reglement Oruva wisselbeker     
 

Geachte dames, heren of organisatie, 

 

Namens het bestuur en leden van bloemencorsobuurtschap Oruva willen wij u van harte feliciteren met de 

ontvangen Oruva wisselbeker. 

 

Om de waarde en de traditie van de wisselbeker in stand te houden, hebben we als schenker van deze beker, 

de verantwoordelijkheid om dit te bewaken. We hebben hiervoor enkele regels, die u als ontvanger via dit 

schrijven ontvangt. 

 

Het schenken in het volgende jaar gebeurd aan een organisatie of een groep personen, die een belangrijke 

bijdrage hebben gegeven aan het bloemencorso Valkenswaard. Aan jullie de eer om deze organisatie of groep 

personen te selecteren uit onze bloemencorsogemeenschap.  

 

Na ontvangst moet de ontvanger een naamplaatje laten maken voor de Oruva wisselbeker. Dit is een standaard 

plaatje met jullie eigen naam en het jaar van ontvangst. Dit plaatje wordt voor een prijsje (kosten 1 hele euro) 

gemaakt bij: Sportprijzen Valkenswaard, Dommelseweg 87A, 5554 NM Valkenswaard (open dagelijks na 13.00 

uur). 

 

De beker mag het gehele jaar bij u of jullie pronken in de huiskamer(s). 

Voor het corso wordt eind augustus contact met u opgenomen door Oruva ter controle van de spelregels. 

 

Jullie kiezen een organisatie of groep personen, die het afgelopen jaar een belangrijke bijdrage hebben 

gegeven aan het bloemencorso Valkenswaard. 

Een organisatie die de ORUVA-wisselbeker kan ontvangen moet aan de volgende criteria voldoen. 

Spelregels: 

Het moet een organisatie/groep personen zijn die: 

- deel uit maakt van de corsogemeenschap van de gemeente Valkenswaard 

- en geen individuele persoon is 

- of een diepe teleurstelling te boven is gekomen 

- of het afgelopen jaar een sterke bijdragen heeft geleverd aan het corso 

- of een activiteit binnen het corso nieuw leven heeft ingeblazen 

- of een nieuwe activiteit binnen het corso heeft opgezet 

- of namens de corsogemeenschap echt in het zonnetje gezet dient te worden 

- of  ........................... 

 

Een lijst van alle eerdere winnaars is te vinden op de site van Oruva (www.oruva.nl) 

 

De ORUVA-wisselbeker mag alleen op Zwaantjesdag (corsomaandag) om 16.00 uur bij 

Café het Zwaantje uitgereikt worden met een begeleidende toespraak. 

De ontvangende organisatie ontvangt uit handen van de huidige bezitter de beker (met standaard naamplaatje) 

en een oorkonde.  

Op de oorkonde staat de doelstelling van de beker vermeld en een motivatie 

waarom zij de beker ontvangen hebben. 

 

Na de uitreiking dient het secretariaat van Oruva (E-mail: secretariaat@oruva.nl of tel: 06-30016571) de 

volgende gegevens te ontvangen van de vorige eigenaar van de wisselbeker: 

1. Naam, E-mail adres en telefoonnummer van de ontvanger. 

2. De tekst van de uitgereikte oorkonde. 

 

Met vriendelijke groet, 

Bloemencorsobuurtschap ORUVA 

 

 


