Vraag naar cultuuraanbod

zorg

Dit formulier hebben wij opgesteld om jouw vraag/behoefte naar cultureel aanbod helder op papier te krijgen
zodat een aanbieder een passend aanbod kan maken. Hoe duidelijker de vraag des te concreter het aanbod
gevormd kan worden.

Welke (zorg)instelling: …………………………………………………..………………………………………………………………………………..

Contactpersoon:

Naam: …………………………………………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………………….
Mailadres: ………………………………………………………………………………………………………………

Welke onderwerp of thema van activiteit: …………………………………………………..…………………………………………………..

Binnen welk thema past
de activiteit

 Erfgoed
 Muziek

 Natuur/milieu
 Dans/theater

 Literair
 Creatief/kunst

Omschrijving van de activiteit:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Doel van de activiteit:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Doelgroep
 Vitale ouderen

 Minder vitale ouderen

 Kwetsbare ouderen

Waar wordt de activiteit gegeven?
 In een ruimte van de (zorg)instelling
 Bij de aanbieder
 anders; …………………………………………………………………………………………………….

Duur van de activiteit: ……………………………………… minuten
CULTUUR = ELBURG

 Dementerende ouderen

Beschikbaarheid
De deelnemers zijn beschikbaar op
Maanden:
 januari
 februari
 maart
 april
 mei
 juni
 juli
 augustus
 september
 oktober
 november
 december

Dag van de week:
 maandag
 dinsdag
 woensdag
 donderdag
 vrijdag

Ochtend:
 begintijd: ……………… uur
 eindtijd: ……………… uur

Middag:
 begintijd: ……………… uur
 eindtijd: ……………… uur

Avond:
 begintijd: ……………… uur
 eindtijd: ……………… uur

Groepsgrootte
Minimaal aantal deelnemers: ………………
Maximaal aantal deelnemers: ………………

Middelen:
Wat verwacht je van de aanbieder?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Begeleiding:
 Extra begeleiding zal aanwezig zijn tijdens de activiteit

Werkvorm:
 Actief deelnemen door te doen
 Luisteren
 Waarnemen

Wat mag de activiteit maximaal kosten?
 € …………
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Na het formulier volledig ingevuld te hebben en verstuurt richting de cultuurmakelaar, zal de vraag uitgezet
worden binnen onze aanbieders. De aanbieder die mogelijkheden ziet zal samen met jou de activiteit vorm
gaan geven.
Zodra de activiteit door de beide partijen een akkoord geven hebben zal deze geplaatst worden op de
website. De andere (zorg)instellingen kunnen dan ook een reservering maken op de activiteit.

Opmerkingen:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Contactgegevens
(zorg)instelling:

Naam: …………………………………………………………………………………………………………………….
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………….
Postcode: ……………………………………………………………………………………………………………….
Plaats: ……………………………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………………….
Mailadres: ………………………………………………………………………………………………………………
Website: …………………………………………………………………………………………………………………
Overige: …………………………………………………………………………………………………………………

Dit formulier mag gemaild worden naar het volgende emailadres: cultuur@elburg.nl
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