
Voorstelformulier
jeugdlintje Goudse Ster

166709.01

Bezoekadres:
Huis van de Stad
Burgemeester Jamesplein 1, Gouda
Correspondentieadres:
Postbus 1086, 2800 BB Gouda

telefoon 14 0182
e-mail gemeente@gouda.nl

1. Wie verdient in mijn ogen een jeugdlintje?

 achternaam: 

voornamen*:      roepnaam: 

geboorteplaats*:      geb.datum/leeftijd: 

adres:        woonplaats:

2. Mijn gegevens (de contactpersoon is bij voorkeur een volwassene)

 naam:        leeftijd:

adres:        

postcode en woonplaats: 

telefoonnummer:      e-mailadres:

Ik ken de kandidaat van:

Hij/zij is mijn: broer zus zoon dochter anders, nl.: 

  geen familie

3. Deze aanvraag wordt ondersteund door ondersteuner 1:

 naam:        leeftijd:

adres:        

postcode en woonplaats: 

telefoonnummer:      e-mailadres:

Ik ken de kandidaat van:

Hij/zij is mijn: broer zus zoon dochter anders, nl.: 

  geen familie

jongen meisje

*) Indien bekend.

Het jeugdlintje is een persoonlijke waardering voor een kind of jongere tot en met 23 jaar. De jury beoordeelt

op bijzondere activiteiten van het individuele kind en/of jongere. Een groep voordragen kan alleen als voor elk

kind of jongere separaat een voordrachtformulier is ingediend. Omdat er jaarlijks maximaal 10 jeugdlintjes 

worden uitgereikt is het aanmelden van een grote groep niet aan te bevelen. 

Bij vragen ‘bijzondere verdiensten, wat heeft mijn kandidaat gedaan?’ vragen we om de bijzonderheden van 

het specifieke kind of jongere in te vullen, zie vraag 5 en 6 op het formulier. De indiener geeft minimaal twee 

personen op als referentie, waarvan tenminste één meerderjarig is en tenminste één geen familielid. 
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5. Waarom verdient mijn kandidaat een Goudse Ster?
Hieronder kan je schrijven wat jouw kandidaat gedaan heeft voor de samenleving of voor onze stad. Waarom vind je dit 

helemaal een Goudse Ster waard? Wees zo volledig en uitgebreid mogelijk. De jury kan alleen oordelen op wat je hier 

schrijft en met een duidelijke uitgebreide beschrijving heeft jouw kandidaat dus meer kans om gekozen te worden. Je mag 

ook je motivatie als bijlage bij het formulier meesturen.

Beschrijving van de bijzondere verdiensten, wat heeft de kandidaat gedaan?

Hoe heeft de kandidaat de activiteit(en) uitgevoerd?

Waarom zijn deze activiteiten belangrijk voor de samenleving?

Hoeveel tijd steekt de kandidaat in de activiteit?

4. Deze aanvraag wordt ondersteund door ondersteuner 2:

 naam:        leeftijd:

adres:        

postcode en woonplaats: 

telefoonnummer:      e-mailadres:

Ik ken de kandidaat van:

Hij/zij is mijn: broer zus zoon dochter anders, nl.: 

  geen familie
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7. Ondertekening

plaats:       datum:

uw handtekening:

6. Eventuele overige opmerkingen

Stuur het formulier samen met een goed lijkende (pas)foto  

van de kandidaat vóór 1 oktober op naar:

Gemeente Gouda

t.a.v. de burgemeester van Gouda

postbus 1086

2800 BB Gouda

Schrijf op de envelop dat het vertrouwelijke post is!

5. (vervolg)

Beschrijving van de kandidaat, schrijf iets over de persoon
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