
 
 
 

AANMELDINGSFORMULIER 
Kandidaten waterschapsbestuur voor ‘Water Natuurlijk’ 

 
 
Gelieve alles in te vullen en de juiste antwoorden te omcirkelen. Stuur dit formulier met eventuele 
bijlagen - per e-mail of via de link op de website - uiterlijk vóór 15 juli 2018 naar Water Natuurlijk 
 per mail: Frans.Swinkels@brabantsemilieufederatie.nl  
 
Voor vragen kunt u terecht bij de regionale contactpersoon: ernestdegroot@hetnet.nl  

 
 
PERSOONLIJKE GEGEVENS 
 
Naam: ………………………………...  Voorletters:  ……   Evt. titel:  … 
 
Roepnaam: …………….    m / v 
 
Geboortedatum:    ….. - ….. - ….. ….. 
 
Adres:     ………………….…… 
 
Postcode en plaats:     ………………………. 
 
Telefoon privé:       ………   
 
E-mail privé:     ………    
 
Lid van Water Natuurlijk?   O Ja  O Nee O Nog niet, wel intentie lid worden 
 
 
Beroep / werkkring (huidig):    Bedrijf/Organisatie: 
      Functie:  
      Periode: 
 
Beroep / werkkring (vorig):    Bedrijf/Organisatie: 
      Functie:  
      Periode: 
 
Relevante lidmaatschap(pen) van maatschappelijke organisaties:  
 
 
Evt. Maatschappelijke (neven)functies:  Organisatie 1. :  
(huidige, indien relevant ook vorige)  Functie 1. : 
       
      Organisatie 2. : 
      Functie 2. : 
 
Opleidingen (naam):    O Universitair , …………………………………… 
      O HBO , …………………………………………... 
      O MBO , ………………………………………….. 
      O Overig …………………………………………. 
Studierichting(en):     ……………………………………………………… 
 



KENNIS EN ERVARING 
 
Had u eerder zitting in een waterschapsbestuur ja / nee 
 
 zo ja, welk waterschap en periode:   ……………………………….………… 
 
 dagelijks bestuur     ja / nee 
 algemeen bestuur     ja / nee 
 
 
Bent u op een andere wijze actief (geweest) in/voor een waterschap? 
 
 
Welke bestuurlijke ervaring heeft u, anders dan in een waterschap (b.v. gemeente)? 
 
 
Op welke wijze bent u betrokken bij de bescherming van water, bos, natuur, milieu en landschap of 
bij de belangen van cultuurhistorie, heemkunde, recreatie, sportvisserij of watersport? 
 
 
Heeft u inhoudelijke kennis op het gebied van het watersysteem, de waterketen, waterbeheer en 
de verschillende waterschapstaken, dan wel bestuur, beleid, organisatie en financiën?      Ja / Nee 
 zo ja, op welke terreinen: 
 
 
PROGRAMMA 'WATER NATUURLIJK'  
Wat is uw mening over het landelijke verkiezingsprogramma op hoofdlijnen van ‘Water Natuurlijk’?  
 
 
 
Wat is uw mening over het regionale verkiezingsprogramma van Water Natuurlijk voor het 
waterschap waarvoor u zich kandidaat stelt? 
 
 
 
GEWENSTE BESTUURSPLAATS  
 
Ik stel mij kandidaat voor de lijst ‘Water Natuurlijk’ in waterschap AaenMaas / DeDommel / BrDelta 
(omcirkelen) 
 
 
Mijn voorkeur gaat uit naar plaatsing op lijst: O  nr. 1 – 3  (*)  
      O  nr. 4 – 6  (**)   
      O  nr. 7 – 12   
      O  nr. 13 – 25 
      O  nr. 26 – 50 (lijstduwer) 
       
      O  niet op de lijst, wil wel helpen met campagne  
 
 
(*)  Belangstelling zitting in het DB:   ja / nee (20-30 dagen/maand) 
(*)  Belangstelling fractievoorzitterschap AB: ja / nee (4-6 dagen per maand) 
(**) Belangstelling fractielidmaatschap AB: ja / nee (3-4 dagen per maand) 
 
 



 
VOOR KANDIDATEN VOOR PLAATSEN 1-12: 
 
 
PERSOONLIJKE MOTIVATIE  
Geef in een korte brief weer wat uw motivatie is voor een bestuursfunctie in het waterschap. 
Noem, als voorbeeld, één of enkele doelen die u wilt bereiken in uw waterschapsgebied, graag zo 
concreet mogelijk zodat het herkenbaar is voor de kiezer.  
 
 
Bent u op de hoogte van de Afdrachtregeling van Water Natuurlijk en bereidt deze te 
ondertekenen?  
       ja / nee 
 
Bent u op de hoogte dat een Verklaring omtrent Gedrag vereist is en bereidt deze aan te vragen?  
 
       ja / nee 
 
 
In verband met het plannen van een gesprek met de Kandidatencommissie en de zomerperiode: 
welke weken bent u niet beschikbaar? 
 
 ………………….…… 
    
 
 


