
Werkgroep DickvandenHoornFonds Vereniging Het Edelhert. 
__________________________________________________________________________________________ 

Aanmeldingsformulier Projectvoorstel voor het DickvandenHoornFonds van de 
Vereniging Het Edelhert. 

Kunt u eerst een korte omschrijving geven van uw projectvoorstel?  
Omschrijving:  

Vul hieronder s.v.p. uw gegevens in: 
Achternaam:      Voornaam:                 M / V 
Adres: 
Geboortedatum:         (Facultatief) 
E-Mail: 
Telefoonnummer:    Lidnummer Vereniging Het Edelhert:  

1a. Kunt u vertellen wat de aanleiding is geweest tot uw voorstel? 

1b. Ziet u daarbij kansen voor onze Vereniging Het Edelhert of heeft u problemen gesignaleerd? 
Graag uw antwoord motiveren. 

2a. Wat is het uiteindelijk doel of projectresultaat dat u voor ogen heeft?  

U kunt hiervoor ook ( één van ) de volgende zinnen aanvullen: 
2b. Het projectdoel maakt het de Vereniging Het Edelhert mogelijk: 

2c. Het projectdoel zorgt ervoor dat de Vereniging Het Edelhert wel /niet:   

3:  De Vereniging Het Edelhert heeft een aantal criteria opgesteld waaraan projectvoorstellen 
moeten voldoen: 

*  Projecten dienen te passen in de Doelstellingen van de Vereniging. : zie onderaan de pagina.  1

*  Projecten dienen de Professionaliteit van de Vereniging te bevorderen. 

*  De bekostiging van de projecten valt niet binnen de normale exploitatie van de Vereniging.  

Kunt u toelichten waarom uw voorstel aan deze Verenigingscriteria voldoet? 
Toelichting:  

4. De beoordeling van uw Projectplan vraagt om inzicht in de kosten, de benodigde tijd en de 
kwaliteit. 

 Artikel 3: Statuten van de Vereniging Het Edelhert: De Vereniging stelt zich ten doel om mede te werken aan de 1

bevordering van het natuurbehoud in Nederland, in het bijzonder van het edelhert en het damhert en hun habitat, 
zowel in de vrije als in de gesloten wildbaan. De Vereniging tracht dit doel te bereiken door het bevorderen van 
maatregelen tot het behoud van het edelhert en het damhert en het wekken van belangstelling daarvoor.



Werkgroep DickvandenHoornFonds Vereniging Het Edelhert. 
__________________________________________________________________________________________ 

4a. Kunt u (bij benadering) aangeven wat de kosten zijn die aan uw projectvoorstel zijn 
verbonden? 
Toelichting:   

4b. Kunt u aangeven hoeveel tijd de realisatie van uw projectvoorstel zal kosten? 

4c. Welke kwaliteitseisen moet de Vereniging Edelhert aan uw projectvoorstel stellen, zodat het 
een goede investering is? 

5. De beoordeling vraagt ook inzicht in de benodigde bemanning (M/V) van de uitvoering van 
uw projectvoorstel. 
5a. Kan uw projectvoorstel met vrijwilligers worden uitgevoerd? Ja / Nee 

5b. En hoeveel vrijwilligers zijn er dan nodig, verwacht u?  [             ] 

5c. Of zijn er voor de uitvoering beroepskrachten noodzakelijk? Ja / Nee 

5d. Welke deskundigheden zijn bij vrijwilligers of beroepskrachten noodzakelijk. 
Toelichting:   

6a. Bent u bereid zelf aan de uitwerking van uw voorstel mee te werken?  Ja / Nee 

6b. Kent u verenigingsleden die belangstelling hebben om mee te werken, indien de 
verantwoordelijke projectleider daarom verzoekt?    Ja / Nee 

6c. Wilt u nog een verdere toelichting geven bij uw projectvoorstel? 
Toelichting:   

U kunt dit ingevulde formulier per e-mail zenden aan: 

dickvandenhoornfonds@hetedelhert.nl 

Hartelijk dank voor uw bijdrage, namens de Werkgroep DickvandenHoornFonds.  

                                                   (Aanvraagformulier versie 16-10-2014)
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