
AANVRAAGFORMULIER NKBV-SUBSIDIE VOOR EXPEDITIE 

 

Naam expeditie:   

Berg: 

Hoogte:  

Route (naam, moeilijkheidsgraad, lengte, soort terrein, etc.):  

Foto’s berg met route:  

Klimstijl:  

Eventuele bijzonderheden:       

 

Expeditie periode:  

Geplande datum aankomst basiskamp:  

Uiterste datum vertrek basiskamp:  

Welke (Nederlandse) klimmers beklommen deze route eerder en in welk jaar.  

Commerciële expeditie: Ja/Nee 

Zo ja, via welke organisatie:       

Zuurstof:  Ja/Nee 

Sherpa’s:  Ja/Nee 

Zo ja, hoeveel klimsherpa’s op hoeveel deelnemers:      

Planning en klimplan (uitgebreid invullen): 

 

Teamleden:    

Expeditieleider / aanspreekpunt:  

Klim-CV teamleden (klimvaardigheden en CV):  

Medische vaardigheden:  

Soft skills (eventueel):  

 

Evt. website:  

Evt. Facebook:  

Evt. Instagram:  

 

Materiaalsponsors:  

Geldsponsors:  

 

 

  



AANVRAAG SUBSIDIE 

Financiële bijdrage: Ja/Nee 

 

Zo ja, motivatie waarom en welk bedrag:  

 

Evt. specificatie te lenen materiaal uit het CEAT-depot:      

     

TEGENPRESTATIE 

Bij financiële sponsoring van de expeditie door de NKBV wordt de volgende tegenprestatie verwacht: 

1. Een aankondigingbericht t.b.v. eventuele vermelding op bijvoorbeeld NKBV-website of in de 

Hoogtelijn. 

2. Indien mogelijk tijdens de expeditie enkele updates omtrent verloop en resultaat van de 

expeditie t.b.v. NKBV-website of social media. 

3. Het expeditie team zal z.s.m. verslagen sturen ten behoeve van eventuele vermelding op 

bijvoorbeeld NKBV-website, Hoogtelijn of social media. Binnen 8 weken een geschreven 

expeditieverslag met foto’s en eventueel video waarop logo-uitingen van 

de NKBV herkenbaar zichtbaar zijn. 

4. Bereidheid (maximaal) 2 lezingen te geven voor de NKBV over de expeditie (tegen 

reiskostenvergoeding) op initiatief van NKBV. 

 

Sponsoring door de NKBV betekent verder dat akkoord wordt gegaan met de UIAA International 

Mountain Code. Dit formulier dient voor vertrek getekend te zijn ontvangen door de CEAT. 

 

Datum:  

Naam en handtekening aanvrager:        

 

 

Dit formulier ingevuld e-mailen t.a.v. ceat@nkbv.nl of  

opsturen naar NKBV – CEAT, Postbus 225, 3440 AE  Woerden 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

In te vullen door CEAT: 

 

Contactpersoon vanuit CEAT voor aanvraag:  

UIAA International Mountain Code getekend ontvangen: ja / nee       datum:  

UIAA-code omgang LO’s toegestuurd/gemaild naar expeditieleider: ja / nee      datum: 

 

Toegekende subsidie: 

Uitgeleende materialen: 


