
Voordrachtformulier
Groene Anjer Prijs

Handleiding Met dit formulier kunt u kandidaten voordragen voor de Groene Anjer 
Prijs, een onderscheiding die tweejaarlijks wordt toegekend aan een 
instelling of groep (stichting, vereniging, werkgroep) die een 
opvallende impuls aan behoud en ontwikkeling van natuur, landschap 
en biodiversiteit in Drenthe geeft. Waarbij ook relaties met educatie, 
milieu, duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en monumentaal erfgoed 
van betekenis kunnen zijn. Het is een inspiratieprijs, geen 
projectbijdrage.

Voordrachten moeten zijn ontvangen vóór 20 april a.s.

Voordrachtformulieren dienen per e-mail te worden ingediend. 

Het e-mailadres is groeneanjerprijs@cultuurfonds.nl
 

Invulinstructi
e

Met de Tab-toets kunt u de cursor van het ene naar het andere 
invulveld verplaatsen. 
NB Gebruik geen HARDE RETURN!

Procedure U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw voordracht. 
Op 11 mei a.s. worden de genomineerden bekend gemaakt. 
De genomineerden maken tussen 11 mei en 1 juni a.s. hun ambitieplan 
en leveren deze per mail aan uiterlijk 1 juni a.s.

Tweejaarlijks in juni zal de uitreiking plaatsvinden.

mailto:groeneanjerprijs@cultuurfonds.nl


Voordrachtformulier Groene Anjer Prijs

Gegevens groep (vereniging/stichting)

Alleen rechtspersonen zonder winstoogmerk komen in aanmerking voor de prijs. Uit hun 
statuten moet blijken dat zij werkzaam zijn binnen de groene sector; op het terrein 
Natuur en Landschap. [GEBRUIK GEEN HARDE RETURN (ENTER-TOETS)]

Vereniging/stichting:      
KvK nummer:      
Doelstelling:      
Postadres:      
Postcode en plaatsnaam:      
Telefoon:       E-mail:      
Website:      

Gegevens voordrager  

Voornaam:       m/v: Klik hier
Achternaam:      
Postadres:      
Postcode en plaatsnaam:      
Telefoon:       E-mail:      
Website:      

Omschrijving vereniging/stichting  

De activiteit waarvoor de vereniging/stichting wordt voorgedragen vindt plaats op het 
terrein van: 
     

Sinds wanneer voert vereniging/stichting deze activiteit uit? 
     

Waarom komt de vereniging/stichting specifiek in aanmerking voor de Groene Anjer 
Prijs? (max. 200 woorden)
     

Beeldmateriaal ter ondersteuning van de motivatie toegevoegd?
- Ja / Nee 

Zo ja op welke wijze?     

Is deze kandidaat eerder voorgedragen?
- Zo ja, in welk jaar? nvt

Heeft kandidaat eerder een eerbetoon of prijs ontvangen?
- Zo ja, in welk jaar?     

Datum: 

Handtekening:
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Overig
Indien er gegevens nog niet aan bod zijn gekomen die u van belang acht, kunt u deze als 
bijlage meezenden.

Het eventueel meegestuurde documentatiemateriaal wordt formeel eigendom van het Prins 
Bernhard Cultuurfonds. Het Cultuurfonds is niet aansprakelijk voor eventuele beschadiging 
of verlies van deze documentatie. Indien u de documentatie na behandeling retour wenst te 
ontvangen, dan dient u een voldoende gefrankeerde retourenvelop bij te voegen.

Aan de inhoud van deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

ALLEEN VOORDRACHTEN DIE VOOR 20 april a.s. ZIJN ONTVANGEN, KUNNEN 
IN AANMERKING KOMEN.
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