Invulformulier werkresultaten vrijwilligersgroep 2016
Gegevens vrijwilligersgroep
Naam vrijwilligersgroep:
Ingevuld door:
Straatnaam:
Postcode en woonplaats:
E-mail:
Bankrekening IBAN nummer en tenaamstelling:

NL

Vrijwilligersinzet in 2016

totaal 2016

Hoeveel verschillende vrijwilligers hebben in 2016 meegewerkt (exclusief deelnemers Natuurwerkdag)?
Op hoeveel verschillende werklocaties is gewerkt?
Hoe vaak hebben kinderen tot 13 jaar meegewerkt?
Hoeveel kinderen tot 13 jaar waren dat in totaal?
Hoe vaak hebben jongeren tussen 13 en 18 jaar meegewerkt?
Hoeveel jongeren tussen de 13 en 18 jaar waren dat in totaal?
Voor hoeveel jongeren tussen de 13 en 18 jaar betrof het een maatschappelijke stage?
Hoeveel vrijwilligers werkten gemiddeld per werkdag mee?
Hoeveel werkdagen heeft de vrijwilligersgroep gewerkt?
Wat was de gemiddelde duur van een werkdag (in uren)?
Werkzaamheden onderhoud, aanplant en herstel
Solitaire boom, solitaire struik (1 boom of 1 struik die duidelijk los van andere bomen
of struiken in het veld staat)
Groepen bomen/struiken (boomweide, elzenbroekbos, (elzen)singel, gemengd bos
met/zonder struik, griend, hakhoutbos, loofbos met/zonder struik, naaldbos met/zonder
struik, struikengroep, wilgenstruweel)
Rijen bomen/struiken, niet op erven (bomendijk, (dubbele) bomenrij met/zonder struik,
hakhoutsingel, heg/haag, houtwal, struikenrij (ook met boom), laanbeplanting,
steilrandbeplanting)

eenheid
aantal
hectare

strekkende meter

Knotbomen (alle knotbomen meetellen, ook knotbomen die in een bomenrij staan)

aantal bomen

Fruitbomen, ook die op erven (vruchtbomen, hoogstamboomgaarden, fruitlaan)

aantal bomen
aantal

Aanplant bomen en struiken
Akkerranden, oevers

strekkende meter
hectare

Hooi-, schraalgrasland
Heide, stuifzand

hectare

Jeneverbessen

aantal vrijgesteld
hectare

Omvang gebied met jeneverbessen vrijgesteld
Natte lijnvormige elementen (beek, rietkraag, sloot) (geen rietlandperceeltjes)

strekkende meter

Rietlandperceeltjes

hectare

Poelen, vennen (aantal verschillende poelen)

aantal

Cultuurhistorische elementen (beplanting anders dan bovenstaande, zoals
kloostertuin, dijk, holle weg, on-/halfverharde weg, siertuin buitenplaats, grafheuvel)
(voor landgoederen het werk per landschapselement hierboven invullen)

aantal

Overige
Wandelpaden onderhouden (geen Klompenpaden, hiervan zijn de gegevens bekend)

strekkende meter

Zwerfafval opruimen

strekkende meter

Raster/hekwerk plaatsen

meter

Raster repareren

meter

Raster verwijderen

meter

Boerenlandhekken plaatsen/onderhouden

aantal

Steenuilkasten plaatsen

aantal

Steenuilkasten onderhouden

aantal

Opmerkingen:

Waren er bijzondere gebeurtenissen in 2016? Wat was de leukste vrijwilligersklus van 2016?

Dit formulier svp mailen voor 15 januari 2017 naar info@landschapsbeheergelderland.nl of een geprinte versie sturen naar
Stichting Landschapsbeheer Gelderland, Antwoordnummer 34, 6800 WC Arnhem (geen postzegel nodig).

totaal 2016

