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Aanvraagformulier Jong Goud Zwolle
De met * gemarkeerde gegevens zijn verplicht

Communicatie
Telefoon (038) 498 23 58

Aanvraagtermijn
Het formulier moet compleet ingevuld en met minimaal twee ondersteunende bijlagen 3 maanden voor de uitreiking op een moment
dat verband houdt met de verdienste via de mail worden verstuurd aan: secretariaat.afc@zwolle.nl
Aanvragen die incompleet en buiten deze termijn binnenkomen worden niet in behandeling genomen voor de uitreiking van Jong
Goud Zwolle.
Bijlagen
U kunt dit aanvraagformulier met de ondersteunende brieven, krantenartikelen en foto’s als bijlage mailen naar secretariaat.afc@zwolle.nl
of per post naar:
Gemeente Zwolle
Afdeling Communicatie
t.a.v. E. Doornbosch
Postbus 10007
8000 GA Zwolle
Informatie
Hebt u vragen? Neem dan contact op met het secretariaat van de afdeling Communicatie, telefoon (038) 498 23 58.
Bericht
U krijgt zo spoedig mogelijk na inzending van de aanvraag bericht van ons of de jongere waarvoor u Jong Goud Zwolle heeft aangevraagd
wel of niet door het college van Burgemeester en Wethouders is gehonoreerd. Jong Goud Zwolle wordt in principe door de burgmeester
uitgereikt.
Contactgegevens aanvrager
Naam organisatie
Naam aanvrager
Naam contactpersoon (indien anders dan aanvrager)
E-mail
Persoonsgegevens van het kind of de jongere
Naam
Geboortedatum en -plaats
Huidig adres
Postcode en woonplaats			
			
Overzicht en omschrijving bijzondere verdienste(n) 			

Waarom verdient hij/zij de onderscheiding Jong Goud Zwolle?

Hoe lang is hij/zij maatschappelijk verdienstelijk?

Hoe lang en hoe intensief is hij/zij maatschappelijk verdienstelijk? (Inzet in uren per week/maand)

Wat is de betekenis / voorbeeldfunctie van de bijzondere verdienste(n)? (Bijvoorbeeld voor de school, de vereniging, de buurt, de wijk,
de stad, de regio, het land)

Wat is de aard van de bijzondere verdienste(n)? (Denk hierbij aan alleen of samen, verantwoordelijkheid, talent, betekenis voor de
samenleving, bijzonderheid) 			

Ondersteunende brieven, foto’s en eventuele artikelen
Voeg de ondersteunende brieven, foto’s en eventuele artikelen svp bij in uw mail. Er zijn minimaal twee ondersteunende brieven- anders
dan van familie - nodig voor een aanvraag. En enkele foto’s van de activiteit van de verdienste(n).
Is er van de bijzondere verdienste(n) een publicatie of mededeling gedaan in de schoolkrant, een verenigingsblad, lokale en/of landelijke
krant, internet? Zo ja, graag aangeven wanneer en deze bijlage(n) mailen of opsturen per post.
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