
Voorbeeld van het online-aanvraagformulier voor
beschermheerschap

 
Dit voorbeeld van het online-aanvraagformulier voor beschermheerschap dient als leidraad bij de
voorbereiding van uw verzoek. Alle velden op het onlineformulier worden in het voorbeeld weergegeven,
zodat u een overzicht krijgt van de vereiste informatie. Indien u uw verzoek om beschermheerschap bij
voorkeur per post verzendt, kunt u het formulier afdrukken, invullen en bij uw beschermheerschapdossier
voegen, of in uw verzoek alle informatie vermelden waarnaar in het formulier wordt gevraagd. Hartelijk
dank voor uw belangstelling! 
 
ALGEMENE INFORMATIE OVER DE ORGANISATOR
 
Aanspreektitel

Naam

Voornaam

E-mail

Organisatie (indien van toepassing)

Adres

Postcode

Plaats

Land

Telefoonnummer

Website
 
INFORMATIE OVER HET EVENEMENT
 
Naam

Begindatum

Einddatum

Locatie(s)

Evenement zonder winstoogmerk

¨ JA

¨ NEE

Verschaf hierover indien nodig meer gedetailleerde informatie

 
Karakter van het evenement

¨ Internationaal

¨ Europees

¨ Nationaal

¨ Regionaal

¨ Lokaal



Doelstelling en beschrijving van het evenement: gelieve uit te leggen wat de relevantie van het door u georganiseerde evenement

is voor de doelstellingen en het werk van het Europees Parlement en/of de Europese Unie(maximaal 1 500 tekens)

 
Programma

 
Deelnemers en doelgroep(Voorbeeld: onderzoekers/wetenschappers/academici, leraren/onderwijzers/trainers, studenten/jongeren,

politici/besluitvormers/organisaties van het maatschappelijk middenveld/ngo's)

 
 
ZICHTBAARHEID
 
Gelieve aan te geven op welke communicatie/promotiemateriaal het logo van het EP zou worden gebruikt(Voorbeeld: folders,

uitnodigingen, drukwerk/programma’s, banieren, websites)

 
Gelieve gedetailleerdere uitleg te geven over eventuele media-aandacht voor het door u georganiseerde evenement

 
 
AANVULLENDE INFORMATIE
 
Overige details(U kunt deze ruimte gebruiken om aanvullende informatie over uw evenement te verstrekken en/of als u een bericht

wilt sturen aan de Voorzitter van het Europees Parlement waarin u de redenen uiteenzet waarom het evenement volgens u in

aanmerking moet komen voor het beschermheerschap.)

 
Is al eens eerder aan een door u georganiseerd evenement het beschermheerschap van het Europees Parlement toegekend?

¨ JA

¨ NEE

Zo ja, gelieve aan te geven wanneer en voor welk evenement

 
Is bij andere personen en/of organisaties een verzoek om toekenning van het beschermheerschap voor dit evenement ingediend,

c.q. hebben andere personen en/of organisaties het beschermheerschap van dit evenement op zich genomen?

¨ JA

¨ NEE

Zo ja, gelieve de naam/namen van deze personen en/of organisaties te vermelden, alsook of het beschermheerschap al dan niet

definitief is toegezegd

 



Is uw organisatie ingeschreven in het Transparantieregister?

¨ JA

¨ NEE
 
DANK VOOR UW BELANGSTELLING
 
¨ Ik ontvang graag informatie over de activiteiten van het Europees Parlement.
Wanneer U deze informatie niet langer wenst te ontvangen, kunt u dit te allen tijde meedelen aan het Informatiebureau in het land
waar u woonachtig bent.


