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Voordracht Knippenbergpenning 

1. Gegevens van de persoon of instelling die de voordracht 
doet: 

Naam: 

Straat: 

Postcode: Plaats: 

Telefoonnummer(s) : 

Emailadres: 

Eventuele internetsite: 

Wanneer sprake is van een niet natuurlijke rechtspersoon aangeven of het 

een stichting, vereniging of andere rechtsvorm betreft: 

Relatie tot de voorgedragen persoon of organisatie: 

2. Gegeven van de voorgedragen persoon of instelling: 

Naam: 

Straat: 

Postcode: Plaats: 

Telefoonnummer(s) : 

Emailadres: 

Eventuele internetsite: 

Wanneer sprake is van een niet natuurlijke rechtspersoon aangeven of het 
een stichting, vereniging of andere rechtsvorm betreft: 

Vraag 3 of vraag 4 beantwoorden, niet beiden!  
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Was er een formele doelstelling van het project en zo ja. Hoe luidde die? 

3. Indien sprake is van een project: 

Omschrijving van het project in maximaal 250 woorden: 

Wanneer is met het project begonnen? 

Wanneer is het project afgesloten? 

Is het gewenste doel bereikt?  
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Kunt u referenties opgeven van relevante personen of organisaties die wij - 

eventueel - kunnen raadplegen? 

Voor welke doelgroep was het project bestemd? 

Wie waren de uitvoerders van het project? 

Wie was belast met de leiding en/of coördinatie? 

Is er samengewerkt met derden en zo ja, met wie? 

Wat kan er worden gezegd over de publieksrespons?  
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4. Indien sprake is van een voorgedragen persoon 

Geef een omschrijving (maximaal 250 woorden) van de verdiensten en 

betekenis van de betreffende persoon: 

Van wanneer tot wanneer was deze persoon actief met het werk op grond 
waarvan hij of zij wordt voorgedragen? 

Kunt u referenties opgeven van relevante personen of organisaties die wij - 
eventueel - kunnen raadplegen? 

Is de voorgedragen persoon of instelling op de hoogte van de voordracht? 
Lijst van bijlagen: 



Voordracht Knippenbergprijs 5 

 

Ondertekening 

Plaats: 

Datum: 

Naam: 

(Eventuele functie) : 

Let op: onvolledig ingevulde formulieren of formulieren die niet zijn 

ondertekend worden niet in behandeling genomen. 

Het formulier moet worden verzonden naar de secretaris van de jury, de heer 

Th. Cuypers 

Stichting Knippenbergprijs  
p/a Erfgoed Brabant tav. Theo Cuijpers Postbus 1325 
5200 BJ ’sp Hertogenbosch 

Digitale verzending kunt u richting aan: : theocuijpers@gmail.com 

mailto:theocuijpers@gmail.com

