AANMELDFORMULIER VRIJWILLIGERSPRIJS
Nominatie categorie A: vrijwilliger gemeente Losser 2019
Naam

__________________________________________________________

Adres

__________________________________________________________

Postcode ___________________ Woonplaats _______________________

Telefoon ________________
Welke vrijwilligerswerkzaamheden heeft de persoon gedaan en
waarom moet hij/zij de vrijwilligersprijs gemeente Losser 2019 ontvangen
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Voor vragen over deze nominatie kunnen we contact opnemen met:
Naam :

_______________________________________

Telefoon: ___________

Nominatieformulier terugsturen uiterlijk 13 december 2019 naar:
Gemeente Losser
T.a.v. mw. K. Suthof
Afdeling BSP
Antwoordnummer 431
7570 VD Losser

Of mailen naar k.suthof@losser.nl

Procedure
Wij vragen u om een persoon en/of vrijwilligersorganisatie voor te dragen, die volgens u
genomineerd moeten worden voor:
a. de vrijwilliger gemeente Losser 2019;
b. de vrijwilligersorganisatie gemeente Losser 2019.
Een onafhankelijke selectiecommissie/ jury zal het college van Burgemeester en Wethouders
adviseren over de uiteindelijke keus. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Losser
zal de gemeente zal de prijsuitreiking plaatsvinden.
Criteria om in aanmerking te komen voor de vrijwilligersprijs
Criteria voor de individuele vrijwilliger:
• steekt met kop en schouders boven de andere vrijwilligers uit;
• levert een duidelijk positieve bijdrage aan de Losserse samenleving;
• heeft in positieve zin een verandering in gang gezet binnen een organisatie of de
gemeente;
• heeft een vernieuwing in gang gezet in het vrijwilligerswerk;
• doet al gedurende een langere termijn vrijwilligerswerk bij één of meerdere organisaties;
• vervult een voorbeeldfunctie voor anderen;
• is een belangrijke factor bij slagen project/activiteit;
• bevordert saamhorigheid en brengt mensen met elkaar in contact.
Criteria voor vrijwilligersorganisaties:
• Deelname aan de vrijwilligersprijs staat alleen open voor vrijwilligerswerk dat binnen het
gebied van de gemeente Losser plaatsvindt;
• Het vrijwilligerswerk dient inspirerend en motiverend te zijn;
• De mate waarin een organisatie op een evenwichtige en doelmatige manier omgaat met
mensen, materialen en middelen die haar ter beschikking staan;
• De mate waarin men al dan niet kan steunen op een professioneel apparaat.

