Supporterschap
Cittaslow Westerwolde i.o.
Aanvraagformulier

Supporterschap Cittaslow Westerwolde
Allereerst willen wij u hartelijk danken voor uw interesse in het Cittaslow Supporterschap!
Cittaslow is het internationale keurmerk voor gemeenten die op het gebied van leefomgeving,
landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit
tot de top behoren. Cittaslow is voor de gemeente namelijk meer dan een keurmerk voor de
gemeentelijke organisatie. Het is een manier van denken en doen en daar hebben wij uw steun bij
nodig!
Om uw aanvraag in te dienen graag dit formulier uitprinten, invullen en opsturen naar of inleveren bij
de gemeente Bellingwedde of Vlagtwedde onder vermelding van Aanvraagformulier Supporter
Cittaslow. U kunt het formulier ook inscannen enf mailen naar: info@vlagtwedde.nl.

Bedrijfsgegevens/organisatiegegevens
Naam bedrijf
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Email
Website
KvK nummer

:
:
:
:
:
:
:
:

1. Algemeen
Heeft uw onderneming/organisatie binding of grote betrokkenheid met het
gebied Westerwolde?
TOELICHTING:

Ja

Nee

2. Maatschappelijke betrokkenheid
Draagt u bij aan lokale samenhang en/of activiteiten/evenementen?
TOELICHTING:

Ja

Nee

3. Gastvrijheid
Promoot u Westerwolde? Op welke wijze promoot u Westerwolde?
TOELICHTING:

Ja

Nee

4. Bewustzijn t.a.v. milieu, duurzaamheid en innovatie
Bevordert u duurzaamheid en/of innovatie in uw bedrijfsvoering?

Ja

Nee

TOELICHTING:
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5. Streekproducten
Gebruikt, promoot of verkoopt u biologische, streekgebonden en/of Slow food
producten?
TOELICHTING:

Ja

Nee

6. Landschap en Natuur
Draagt u bij aan de instandhouding van landschapselementen?
TOELICHTING:

Ja

Nee

7. Cultuurhistorie en identiteit
Promoot u lokale culturele evenementen?
TOELICHTING:

Ja

Nee

Als supporter van Cittaslow Westerwolde zetten wij ons actief in om de kwaliteit van leven in
Westerwolde te bevorderen. Dat doen we door het positief uitdragen van de Cittaslow waarden. We
gaan met respect om onze omgeving, met mens, dier en natuur, zetten ons in voor de lokale
economie en werken samen aan nieuwe ontwikkelingen.

IK VERKLAAR, MIJ IN TE ZETTEN VOOR HET CITTASLOW SUPPORTERSCHAP

HANDTEKENING:

Bij een positieve beoordeling op deze criteria, geef ik tevens toestemming aan de gemeente om
mijn bedrijfsnaam te gebruiken op gemeentelijke uitingen (zoals de website van de gemeente
en op promotionele uitingen). (hokje aanvinken indien akkoord).
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