Deelnameformulier Fiskpaad
Heeft u interesse om deel te nemen aan het Fiskpaad? Meedoen is simpel! De
initiatiefnemers vragen u enige informatie, beeldmateriaal (foto’s) en een aantal
gegevens van uw initiatief beschikbaar te stellen. Vul het formulier zo volledig mogelijk in
en stuur het, bij voorkeur per e-mail, aan de initiatiefnemers, incl. eventuele bijlagen.
Uw contactgegevens
Vul hieronder de contactgegevens in waarmee de initiatiefnemers van het Fiskpaad
contact met u op kunnen nemen. LET OP: het betreft hier de contact van u persoonlijk,
deze contactgegevens zullen NIET op de website fiskpaad.nl worden gepubliceerd.
Bedrijfsnaam/Naam van uw organisatie
Naam contactpersoon
Adres, postcode en plaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Website
Informatie betreffende uw initiatief
De onderstaande onderdelen zullen worden meegenomen voor publicatie op de website
fiskpaad.nl. Wilt u weten op welke wijze uw initiatief wordt opgenomen op de website?
Kijk voor voorbeelden op: www.fiskpaad.nl/deelnemers
1. Titel
Geef hier de naam van uw initiatief op. Betreft het initiatief een bedrijf, organisatie o.i.d.
vul dan de bedrijfsnaam of naam van de organisatie in. Betreft het initiatief een
evenement, project, activiteit, locatie o.i.d., geef dan de naam hiervan op.
Vul de titel in…

2. Korte omschrijving
Geef een korte, pakkende omschrijving van uw initiatief in 1 à 2 zinnen. Belangrijk hierbij is
dat het de bezoeker van de Fiskpaad-website nieuwsgierig maakt en uitnodigt om verder
te lezen.
Geef een korte omschrijving…
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3. Inhoud
Geef hier een uitgebreide(re) beschrijving van uw initiatief. Wat kunnen bezoekers zien,
proeven en/of doen bij u? Probeer ook hier kort en bondig iets te vertellen over uw
initiatief. Wat maakt dit initiatief interessant, uniek en spoort de bezoeker aan uw initiatief
te bezoeken?
Omschrijf uw initiatief…

4. Contactgegevens
Geef hier de contactgegevens van uw initiatief op waarmee bezoekers u kunnen vinden:
naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, website, social media (Twitter, Facebook,
e.d.). Mocht u bepaalde gegevens niet vermeld willen hebben op de website, of zijn
gegevens niet beschikbaar, dan kunt u ervoor kiezen de betreffende onderdelen niet in
te vullen, dan wel aan te geven dat deze NVT (=niet van toepassing) zijn.
LET OP: de contactgegevens die u hieronder invult worden gepubliceerd op de website
fiskpaad.nl en zullen door bezoekers van deze website gebruikt worden om contact met u
te zoeken.
Bedrijfsnaam/Naam van uw organisatie
Naam contactpersoon
Adres, postcode en plaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Website
Facebook-pagina
Twitteraccount
5. Datum
Is aan uw initiatief een specifieke datum verbonden, bijvoorbeeld een evenement dat op
een bepaalde datum wordt georganiseerd of een activiteit die binnen een bepaalde
periode wordt uitgevoerd? Geef dan de datum/data aan wanneer het initiatief
plaatsvindt, dan wel geopend is (openingstijden).
Vul datum/data en/of openingstijden in…
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6. Kosten
Zijn er voor de bezoekers kosten verbonden aan uw initiatief? Bijvoorbeeld een entreeprijs
voor een evenement of museum, deelnamebedrag voor een activiteit. Of heeft u een
bepaalde actieprijs voor bijvoorbeeld een menu in uw restaurant? Geef dan hier de
kosten en een omschrijving van de kosten op. Zijn er geen kosten verbonden aan uw
initiatief? Dan kunt u ervoor kiezen dit onderdeel niet in te vullen of juist aan te geven dat
uw initiatief gratis is.
Geef aan wat de kosten voor de bezoekers zijn…

7. Achtergrondinformatie
Wellicht heeft u aanvullende informatie over uw initiatief die ook wilt delen. Zo kan het zijn
dat u aan publicatievoorwaarden dient te voldoen wanneer uw initiatief een subsidie
heeft ontvangen. Ook deze informatie kunnen wij op de Fiskpaad-website zetten. Is er
geen achtergrondinformatie voorhanden, of heeft u geen behoefte om aanvullende
achtergrondinformatie te laten plaatsen op de website? Dan kunt u ervoor kiezen dit
onderdeel niet in te vullen. Geef dan NVT (=niet van toepassing) aan.
Geef evt. achtergrondinformatie…

8. Beeldmateriaal
Graag ontvangen wij eveneens beeldmateriaal (foto’s) van uw initiatief. Stuur samen met
uw informatie enkele passende foto’s mee ter ondersteuning. Lever bij voorkeur foto’s aan
die van goede kwaliteit (hoge resolutie) zijn. Tevens vragen wij u dat de foto’s die u ons
stuurt, bij voorkeur, vrij zijn van auteursrechten. Indien er auteursrechten berusten op het
beeldmateriaal, vragen wij u dit aan te geven, zodat wij dit kunnen vermelden op onze
website.
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Geef hieronder aan welke afbeeldingen u meestuurt met dit formulier en evt. een
toelichting over hetgeen op de afbeeldingen te zien is. Ook evt. onderschriften die wij
kunnen plaatsen bij de afbeeldingen zijn welkom. Geef in dat geval duidelijk aan dat het
een onderschrift betreft.
Welke afbeeldingen stuurt u mee? Wat is er op de afbeelding(en) te zien? En geef evt.
een onderschrift per afbeelding…

Insturen
Het volledig ingevulde deelnameformulier, incl. de bijlagen (afbeeldingen), kunt u per email toesturen aan de Nederlandse Vissersbond, aan dhr. Egbert van der Tuin, via het
volgende e-mailadres: evandertuin@vissersbond.nl.
Vragen?
Indien u vragen/opmerkingen heeft over het project Fiskpaad, deelnemen aan Fiskpaad,
de website, etc. dan kunt u contact opnemen met dhr. Egbert van der Tuin van de
Nederlandse Vissersbond.
Nederlandse Vissersbond
Postbus 64
8300 AB Emmeloord
Tel. 0527-698151
E-mail: secretariaat@vissersbond.nl
Website: www.vissersbond.nl
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