Deventer Vrijwilligersprijzen 2019
Aanmeldformulier
De gemeente Deventer en de VCD willen graag hun waardering laten blijken voor al het werk
dat vrijwilligers doen voor de stad. Deventer kan niet zonder vrijwilligers en daarom reiken wij
jaarlijks tijdens de vrijwilligers-avond prijzen uit aan vrijwilligersorganisaties en een
vrijwilliger die een compliment verdiend hebben.

Geef uw favoriete project of organisatie op voor een prijs in een van de volgende categorieën:
Samenwerking versterkt
Een prijs voor een organisatie die zich actief inzet voor samenwerking in de gemeente Deventer.
Buurtinitiatief
Een prijs voor het leukste bureninitiatief van Deventer
Nieuwkomer van het jaar
Een prijs voor een organisatie/ vereniging die dit jaar flitsend van start is gegaan.
Kleurrijkste organisatie
Een prijs voor een maatschappelijke organisatie die zich inzet voor een kleurrijke doelgroep
Zorgzame samenleving
Een prijs voor een organisatie die zich inzet voor een zorgzame Deventer samenleving.
Voor een bijzondere, individuele vrijwilliger reikt de Vrijwilligerscentrale Deventer de Witte Blom
Passieprijs uit.
Witte Blom passieprijs
Prijs voor een vrijwilliger die een bijzondere prestatie heeft geleverd.
De prijsuitreiking vindt plaats op de jaarlijkse vrijwilligersavond, dit jaar op donderdag 21
november in de Deventer Schouwburg.

N.B.: Vul op de achterkant van dit formulier uw gegevens in!

www.vrijwilligersstad.nl

De voordrager/contactpersoon:
Indien van toepassing naam organisatie:
Adres contactpersoon:

Telefoonnummer contactpersoon:

E-mail contactpersoon:
Draagt de volgende organisatie/persoon voor:

Adres organisatie/persoon:

Telefoonnummer organisatie/persoon:

E-mail organisatie/persoon:
Motivatie voordracht [liefst zo uitgebreid mogelijk invullen, vertel wat het doel is van de
organisatie, waarom juist deze organisatie of vrijwilliger zo bijzonder is dat ze in aanmerking
komen voor een prijs:

Via dit formulier kunt u een organisatie, een groep of een individu voordragen (per voordracht 1
formulier invullen).
Het formulier kan tot 1 oktober 2019 ingeleverd worden bij of teruggezonden worden naar:
VCD, buro voor vrijwillige inzet Kleine Overstraat 75, 7411 JK in Deventer via:
informatie@vcdeventer.nl

