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Projectformulier
Vul hier de benodigde velden in. Mocht een invulveld een minimum aan karakters vereisen,
dan is dat aangegeven onder het invulveld. Als u klaar bent, kunt u het document opslaan door
gebruik te maken van de ‘opslaan als’ functie. Verander de naam naar iets logisch, zoals Project_
Formulier_NAAM.pdf, met als NAAM de verkorte naam van het project.

1 Project omschrijving
Geef uw project een korte titel en subtitel. Deze velden vormen de headline voor het project:
gebruik deze dan ook om attentie te vergaren.
Titel:
Een korte beschrijvende titel van het project (45 karakters)

Subtitel:
Een korte subtitel met meer informatie over het project (75 karakters)

Status:

choose your status from this dropbox
Recente status van het project

2 Focusgebieden en maatstaven
Dit helpt ons te identificeren wie er baat heeft van uw project. Vult u alstublieft alleen maatstaven
in die relevant zijn voor uw project.
Archeologisch onderzoek

Educatie en Communicatie

Aantal opgravingen:

Aantal tentoostellingen gecreëerd:

Aantal publicaties:

Aantal lesprogramma’s:

Aantal mensen getraind:

Aantal sites geïnterpreteerd:

Aantal onderzoeksprogramma’s:

Aantal gemeenschappen geholpen:

Aantal gemeenschappen geholpen:

Erfgoedmanagement
Aantal sites gemanaged en geconserveerd
Aantal mensen getraind:
Aantal gemeenschappen geholpen:
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3 Projectinformatie
Deze samenvatting moet in het kort beschrijven waarom het project wordt uitgevoerd, waar
het wordt uitgevoerd, wie er van profiteerd en wie er in participeerd, wat er gehoopt wordt te
bereiken en op welke manier.
Samenvatting van
het projectplan:

Een korte beschrijving van het project (400 karakters)

Projectfoto:

Sla een afbeelding van hoge resolutie op in dezelfde map als waar u dit
formulier in opslaat. U kunt hier ook een hyperlink naar de projectfoto invullen.
De foto mag niet groter zijn dan 3.5 mb en komt het beste tot zijn recht in een
4:3 verhouding (liggend perspectief).
Foto URL:

Foto onderschrift:
Kort onderschrift voor de foto (50 karakters)

4 Project bijzonderheden
In deze sectie kunt u gedetailleerde informatie kwijt. Gebruik hier de velden Achtergrond,
Projectplan, Recente Status en Duurzaamheid voor.
Achtergrond:

Relevantie achtergrondinformatie, inclusief geografische, sociaal-politieke, milieu, wetenschappelijk en/of culturele
context en doelgroepomschrijving. (1000 karakters)

Projectplan:

Gedetailleerde informative betreffende het project en de plannen voor onderzoek en implementatie: de wat, hoe,
wie en waarom van het project (ongelimiteerd)

Recente status:

Omschrijving van de recente status van het project. (600 karakters)

Duurzaamheid:

Beschrijf de plannen voor het het behouden van de resultaten na de implementatie (ongelimiteerd)
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5 Goals
Beschrijf welke doelen het project zou moeten halen. Gebruik hiervoor de SMART criteria:
Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Er kunnen diverse doelen ingevuld
worden. Deze worden gebruikt om het uiteindelijke resultaat te meten.
Overzicht van de
doelen:

Beschrijf hier welke doelen het project zou moeten halen (600 characters)

Specifieke doelen:

6 Project Budget
Vul hier de begin- en einddatum in van het project. Selecteer de valuta en geef een specifiek
bedrag in de lijst bij de bijbehorende kostenpost.
Startdatum:

Einddatum:
JJJJ-MM-DD

Valuta:
JJJJ-MM-DD

Post:

Bedrag:

Post:

Bedrag:

Post:

Bedrag:

Post:

Bedrag:

Post:

Bedrag:
Totaal bedrag:
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€
$

8 Externe links
URL:

Onderschrift:

URL:

Onderschrift:

URL:

Onderschrift:

9 Projectpartners
Organisatie 1:

Soort partner:
Financierings Bedrag:
Vul dit veld alleen in als het gaat om een ”Funding partner”

Organisatie 2:

Soort partner:
Financierings Bedrag:
Vul dit veld alleen in als het gaat om een ”Funding partner”

Organisatie 3:

Soort partner:
Financierings Bedrag:
Vul dit veld alleen in als het gaat om een ”Funding partner”
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10 Project locatie, primair
Breedtegraad:
Ga naar TouchMap.com om de coördinaten voor het project te verkrijgen

Lengtegraad:
Ga naar TouchMap.com om de coördinaten voor het project te verkrijgen

Stad:
(255 characters)

Staat:
(255 characters)

Land:
(255 characters)

Adres 1:
(255 characters)

Adres 2:
(255 characters)

Postcode:
(10 characters)

10 Project locatie, secundair (facultatief)
Breedtegraad:
Ga naar TouchMap.com om de coördinaten voor het project te verkrijgen

Lengtegraad:
Ga naar TouchMap.com om de coördinaten voor het project te verkrijgen

City:
(255 characters)

State:
(255 characters)

Country:
(255 characters)

Address 1:
(255 characters)

Address 2:
(255 characters)

Postcode:
(10 characters)
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Extra informatie (niet voor publicatie):

Commentaar:

(ongelimiteerd)

Opslaan van het document
Vergeet niet dit PDF-bestand op te slaan. Klik op bestand -> opslaan als en kies een bestandsnaam.
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