
PROJECTPLAN

Afdeling:

_______________________

Groep:

_______________________________

Plaats:

_______________________________

Project:

_______________________________

Het project loopt van:            

______ / ______ / ______

tot:

______ / ______ / ______

www.scouting.nl

H. Uitvoering van het project

Activiteiten  Datum
______________ ______________

______________ ______________

______________ ______________

______________ ______________

_____________ ______________

______________ ______________

______________ ______________

______________ ______________

______________ ______________

I. Nabespreking, hoe is het project  
   verlopen?

J. Welke activiteitengebieden zijn aan  
    de orde gekomen?

K. Aantekeningen



A. Doel van het project:
 
Tijdens de afdelingsraad is besloten 
dat we samen:

B. Benodigd materiaal

C. Hebben we hulp nodig? Zo ja, van  
     wie?

D. Moet er informatie ingewonnen  
     worden? Waar?

F. Wat moet er allemaal gedaan  
    worden?

Wat komt er allemaal bij kijken om dit 
project van de grond te krijgen:

G. Wie doet wat? 
 
Taak   Deelnemers
______________ ______________

______________ ______________

______________ ______________

______________ ______________

_____________ ______________

E. Wat gaat het kosten?

Geschatte kosten                  Baten

€ _____________          € _____________

€ _____________          € _____________

€ _____________          € _____________

€ _____________          € _____________

€ _____________          € _____________

€ _____________          € _____________

€ _____________          € _____________

€ _____________          € _____________

€ _____________          € _____________

€ _____________          € _____________

€ _____________          € _____________

€ _____________          € _____________

€ _____________          € _____________

€ _____________          € _____________

€ _____________          € _____________

€ _____________          € _____________

TOTAAL                                                                
 
€ _____________          € _____________
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