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Aanvraagformulier 

Betrekken bij Groen Fonds 2019 
 
 
Dit formulier moet u gebruiken om een aanvraag te doen bij het ‘Betrekken bij Groen Fonds’ voor 
een bijdrage in de kosten van uw project.  
 
Lees het formulier goed om te bepalen of u in aanmerking komt. Wij nemen alleen aanvragen met 
een volledig en juist ingevuld formulier met bijgevoegde begroting in behandeling! 
 
Wie kan een aanvraag doen? 
U kunt een aanvraag doen als uw project mensen betrekt bij hun groene leefomgeving. Het project 
moet zich richten op het organiseren, coördineren, faciliteren, stimuleren, ondersteunen of 
waarderen van vrijwilligerswerk in natuur- en landschapsbeheer, natuureducatie of -inrichting. Als 
indiener bent u een (externe) organisatie, terrein beherende organisatie (TBO), terreineigenaar, een 
vrijwilligersgroep of een vrijwilliger.  
 
Hoe vraagt u een bijdrage aan? 
Het fonds heeft een vaste selectieprocedure om ervoor te zorgen dat bijdragen terechtkomen bij 
projecten die het beste passen bij de doelstellingen van het fonds. Om in aanmerking te komen voor 
een bijdrage dient u dit formulier volledig in te vullen en, samen met eventuele bijlage(n), digitaal te 
sturen naar ons via betrekkenbijgroen@landschapnoordholland.nl . LET OP: uw 
samenwerkingspartners dienen als cc in de mail te worden vermeld. 
 
Let op: u aanvraag moet uiterlijk 17 maart 2019 door ons te zijn ontvangen. Alleen volledige 
aanvragen worden vanaf 18 maart in behandeling genomen! 
 
Hoe worden de aanvrage beoordeeld? 
De selectiecommissie beoordeelt de binnengekomen binnen drie weken. Uiterlijk 10 april 2019 
ontvangt u per e-mail bericht of uw aanvraag is gehonoreerd of afgewezen. Aan de toegekende 
projecten wordt een voorschot uitbetaald van 80%. 
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1. Naam van het project 

 

Projectnaam 
      

 

 
2. Gegevens van de aanvrager 

 

Organisatie 
      

Naam  

Adres  

Postcode   

Woonplaats  

Rechtspersoon  

KvK-nummer  

Website (optioneel)  

Contactpersoon 
 

Naam   

E-mailadres  

Telefoonnummer  

Mobiel nummer  

Bankrekeningnummer 
Op welke bankrekeningnummer kan een eventuele bijdrage te worden 
overgemaakt? (let op: vermeld uw IBAN-nummer!) 

IBAN       

Ten name van  

Mede-aanvragers 
Welke organisaties of vrijwilligersgroepen werken samen in dit project? (Let 
op: van elke partij vragen wij een contactpersoon als ‘cc’ bij uw aanvraag. 

Organisatie & contactpersoon       

Organisatie & contactpersoon  

Organisatie & contactpersoon  

Organisatie & contactpersoon  

Organisatie & contactpersoon  
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3. Omschrijving project 
In dit voorstel neemt u concreet op welke activiteiten u wilt uitvoeren. Geef een korte omschrijving 
van het project: Wat wilt u met dit project bereiken? Hoe denkt u dit te gaan bereiken? 

 
 
4. Op welke wijze draagt het project bij aan de doelstellingen van Betrekken bij Groen? 
Wij vragen u te vertellen hoe de activiteiten hun doel kunnen bereiken bij het betrekken van mensen 
bij natuur en landschap, het stimuleren of ondersteunen van vrijwilligerswerk en/of het 
samenwerken van verschillende organisaties. Geef daarvoor antwoord op de volgende vragen: 
 

a. Hoe worden mensen met het project betrokken bij natuur en landschap? 
 
Ruimte voor uw omschrijving 

 

b. Hoeveel vrijwilligers zijn betrokken bij de uitvoering van het project? 

 

 

c. Wat draagt het project bij aan de natuur of biodiversiteit? 

 

 

d. Is het project een samenwerking tussen partijen binnen en buiten de groene sector? 

 

 

e. Is het project innoverend? Betreft het een nieuwe activiteit? 

 

 

f. Betrekt het project jongvolwassenen, d.w.z. mensen in de leeftijd 18 – 35 jaar bij de 
natuur?  

 
 

 
 

Ruimte voor uw omschrijving 
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5. Welke bijdrage wilt u ontvangen? 
Vul hieronder in welk bedrag u van het Betrekken bij Groen Fonds wenst te ontvangen. Geef in een 
bijlage een begroting van het project met inkomsten en uitgaven. Is er sprake van cofinanciering? 
Geef dat ook aan. 

 

Verplichte bijlage! 

Een begroting van de kosten waarvoor een bijdrage wordt gevraagd maakt een verplicht onderdeel 
uit van de aanvraag. 
 
 
6. Stuur uw aanvraagformulier uiterlijk 17 maart 2019 naar: 
Landschap Noord-Holland 
bij voorkeur per e-mail naar: betrekkenbijgroen@landschapnoordholland.nl  
onder vermelding van Betrekken bij Groen fonds 2019  
 
Voor vragen kunt u ook bellen naar 088-0064400  
 

Welke bijdrage vraagt u van het Betrekken bij Groen Fonds? 
 
€  
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