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Aanvraagformulier voor het aanvragen voor het toekennen van een boom aan
een persoon in het prominentenpark
Wie wilt u voordragen voor een boom in het prominentenpark?
Vul hier de gegevens in van degene die u wilt voordragen.
Persoonsgegevens
Voornamen (voluit):

Tussenvoegsel(s):

Geslacht:

Man

Achternaam:

(

Vrouw

Als de kandidaat (adellijke) titels heeft, vul ze hier
in. Bijvoorbeeld: jonkheer, barones, prof., dr., drs.,
mr., MA, BA, Msc.

Adellijke) titel(s):

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Nationaliteit:

Straat:

Postcode:

Land:

Huisnummer:

Woonplaats:

Heeft de kandidaat een partner?
Naam partner
Relatie tot kandidaat:
Getrouwd
Geregistreerd partner

Samenwonend
Partner

Aanvrager
Vul hier uw eigen gegevens in
De gemeente zal contact met u opnemen over dit voorstelformulier. Het is daarom belangrijk dat de
gegevens zo volledig mogelijk zijn ingevuld. U bent verantwoordelijk voor het correct aanleveren van
het ingevulde voorstelformulier en de bijbehorende documenten.
Aanvrager
Voornaam:

Geslacht:

Tussenvoegsel(s):

Man

Achternaam:

Vrouw

Relatie tot de kandidaat
echtgeno(o)t(e)
familie
vriend(in)
collega

leidinggevende
bestuurslid
vrijwilliger
anders

Relatie toelichting:

Straat:

Postcode:

Huisnummer:

Woonplaats:

Land:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Ondersteuners
Wie ondersteunen dit voorstel?
Vul hier de gegevens van de personen die het voorstel ondersteunen in. Voeg per activiteit minimaal
een ondersteuner toe. Alleen ondersteuning vanuit de familie- of vriendenkring is niet voldoende. De
motivering van de ondersteuning van dit voorstel dient op de laatste pagina in de vorm van een bijlage
bij dit voorstel te worden gevoegd. Daarbij dient u ook een blad met namen en adressen van minimaal
20 personen in met handtekening die dit voorstel ondersteunen. De tweede Ondersteuner 1 zien we
meer als de tweede contactpersoon/aanvrager.
Ondersteuner 1
Naam:

Relatie tot de kandidaat:
echtgeno(o)t(e)
familie
vriend(in)
collega

leidinggevende
bestuurslid
vrijwilliger
anders

Relatie toelichting:

Straat

Postcode

Huisnummer

Woonplaats

Land

Telefoonnummer

E-mailadres

Waaruit blijkt dat de kandidaat een boom in het prominentenpark verdient?
Personen die maatschappelijk verdienstelijk zijn of zijn geweest voor maatschappelijke activiteiten in
de gemeente Oldenzaal kunnen in aanmerking komen voor een boom in het prominentenpark. Zij
moeten meerdere jaren iets hebben betekend voor de Oldenzaalse gemeenschap of iets betekenen of
betekend hebben op nationaal of internationaal gebied waardoor de Oldenzaalse gemeenschap trots
kan zijn op de voorgedragen persoon:
 door op bijzondere wijze invulling en langdurige wijze invulling te hebben gegeven aan de (vrijwilligers) functie of door langdurig (meerdere) vrijwilligerswerkfuncties te vervullen of te hebben vervuld;
 door een functie te hebben bekleed in het openbaar bestuur die van betekenis is geweest voor de
Oldenzaalse gemeenschap;
 door bijzondere prestaties op het gebied van sport, cultuur, kunst, wetenschap, pleeg- en gezondheidszorg, natuur, milieu, kerkelijk en verenigingsleven etc. die Oldenzaal op de kaart hebben gezet;
 door een actie of activiteit van bijzondere aard die voor Oldenzaal of haar gemeenschap van grote
betekenis is (geweest);
 het kan ook gaan om een combinatie van de hiervoor genoemde punten of een situatie die daarmee vergelijkbaar is maar niet specifiek hier vermeld.

Vrijwilligerswerk, prestaties, taken, functies of rollen
Activiteit 1
Organisatie:

Functie:

Periode van:

Periode tot:

Indien u de datum niet precies weet, is een schatting ook voldoende.

Toelichting:

Aantal leden:

Houd rekening met de volgende punten:
 Het gaat om vrijwilligers die zich langdurig en onbaatzuchtig inzetten voor organisaties op bijvoorbeeld het gebied van sport, cultuur, kunst, wetenschap, pleeg- en gezondheidszorg, natuur, milieu,
kerkelijk- en verenigingsleven etc.
 Houd rekening met de volgende punten:
 Geef aan wat de activiteiten van de kandidaat zijn of zijn geweest.
 Welke rol en verantwoordelijkheid had de kandidaat hierbij?

Vrijwilligerswerk, prestaties, taken, functies of rollen
Activiteit 2 (voor meer activiteiten kunt u dit kopiëren en plakken)
Organisatie:

Functie:

Periode van:

Periode tot:

Indien u de datum niet precies weet, is een schatting ook voldoende.

Toelichting:

Aantal leden:

Houd rekening met de volgende punten:
 Het gaat om vrijwilligers die zich langdurig en onbaatzuchtig inzetten voor organisaties op bijvoorbeeld het gebied van sport, cultuur, kunst, wetenschap, pleeg- en gezondheidszorg, natuur, milieu,
kerkelijk- en verenigingsleven etc.
 Houd rekening met de volgende punten:
 Geef aan wat de activiteiten van de kandidaat zijn of zijn geweest.
 Welke rol en verantwoordelijkheid had de kandidaat hierbij?

De dag van de planten van de boom door de kandidaat
Een boom kan alleen geplant worden in het seizoen tussen 1 november en 31 maart. Houdt u hier
rekening mee met het zeer tijdig indienen van een aanvraag.
Bijzondere datum
Is er in het plantseizoen wellicht een bijzondere datum die voor de kandidaat van speciale betekenis
is, waardoor het wenselijk is dat die datum gekozen wordt voor het planten van de boom. Zo ja dan
probeert de gemeente daar rekening mee te houden, zo niet dan wordt in onderling overleg een datum bepaald. Probeert u wel te regelen dat de kandidaat geen weet heeft van dit gebeuren maar dat
hij of zij wel beschikbaar is op het moment van planten.
Bijzondere datum

Toelichting

Is er sprake van bijzondere omstandigheden, geef dit hier aan. U kunt hierbij denken aan de gezondheidstoestand van
de kandidaat. In overleg met u als aanvrager kunnen wij daar dan zo goed mogelijk rekening mee houden.

Ja

Nee

Toelichting

Graag zien wij een aanvraag ondersteund door een groep betrokkenen ( bij voorkeur minimaal 20) bij
de activiteiten die aanleiding geven tot de aanvraag. Dit dient zo min mogelijk familie te zijn van de
kandidaat maar mensen uit de omgeving van de activiteit. Zoals bestuurs (leden) van een vereniging,
andere vrijwilligers, buurtgenoten etc.
Probeert u wel de aanvraag geheim te houden voor de kandidaat en neemt u pas bij toekenning echt
contact op met zijn of haar directe omgeving.
Probeer vooraf wel in te schatten of een kandidaat het op prijs stelt een boom toegekend te krijgen.

Ondertekenaars ondersteunen de voordracht van _________________________________________
voor het toekennen van een boom in het prominentenpark van Oldenzaal:
Naam

Adres

Woonplaats

Relatie, functie, vrijwilliggersfunctie

Handtekening

