Reglement

Betrekken bij Groen Fonds 2020
1. Begripsomschrijvingen
a. Indiener: diegene die bij de jury van de terrein beherende organisaties (TBO) een project 1)
indient voor financiële bijdrage uit het fonds. Een indiener is een externe organisatie, terrein
beherende organisatie (TBO), terreineigenaar, een vrijwilligersgroep of een vrijwilliger.
b. Vrijwilliger(groep): (groep van) burger(s) die buiten een (vast) dienstverband onbetaald - of
tegen betaling van slechts een vrijwilligersvergoeding - werkzaamheden verricht.
c. TBO: de samenwerkende Terrein Beherende Organisaties, uitvoerders van het programma
Betrekken bij Groen. In 2020 zijn dit Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, IVN NoordHolland, Landschap Noord-Holland, Milieufederatie Noord-Holland, Natuurmonumenten,
PWN, Recreatieschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer en Waternet.
d. Stuurgroep: Stuurgroep van TBO bestaande uit de voorzitter van de TBO, de directeur van
het IVN, en de directeur van Landschap Noord-Holland.
e. Jury: commissie, bestaande uit twee á drie leden van de TBO, die de projecten selecteert
voor honorering door het fonds. De jury wordt samengesteld door de TBO.
f. Externe organisaties: organisaties die samenwerken in het project, zijnde geen TBO en geen
vrijwilligersgroep.
2. Beschikbare bijdrage
a. Het beschikbare bedrag voor uitvoering van projecten van het Betrekken bij Groen Fonds
2020 is vastgesteld op € 102.000, --.
3. Doelstelling fonds
a. De jury kan een bijdrage verstrekken aan de indieners, voor een project 1) in het kader van
Betrekken bij Groen.
b. Doelstelling van het project1) is meer mensen te betrekken bij natuur en landschap.
Subdoelen zijn het bevorderen van de biodiversiteit en soortenbescherming.
c. Het project1) moet zich richten op het (veilig en effectief) organiseren, coördineren,
faciliteren, stimuleren of ondersteunen van vrijwilligerswerk in soorten-, natuur-, groen- en
landschapsbeheer, natuureducatie of -inrichting.
4. Procedure
a. Een verzoek tot financiële bijdrage kan worden ingediend van 1 februari tot en met 1 maart
2020.
b. Een verzoek tot financiële bijdrage wordt ingediend bij de jury.
d. Een verzoek bevat een omschrijving van het project1), een cc-mailadres van de partijen die
door middel van het project gaan samenwerken, en een begroting.
e. Tussen 2 maart en 30 maart 2020 beraadt de jury zich over de ingediende aanvragen. De jury
selecteert de aanvragen op basis van de criteria. Op uiterlijk 2 april 2020 zal de jury
bekendmaken aan welke aanvragen/projecten een financiële bijdrage wordt toegekend.
f. De jury kan een bijdrage verstrekken aan projecten, voor het aangevraagde bedrag van een
samenwerkingsproject in het kader van Betrekken bij Groen.
g. De jury kan een gedeeltelijke bijdrage verstrekken aan projecten, als stimulans voor het
project. Indiener geeft aan welke activiteiten/ aankopen voor de toegekende bijdrage
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worden uitgevoerd. De jury behoudt zich het recht toe om gedeeltelijke toekenning terug te
trekken als die activiteiten/ aankopen niet (voldoende) binnen de doelstelling van het Fonds
vallen. Indiener heeft het recht om gedeeltelijke toekenning te weigeren.
c. Over toekenning of afwijzing kan niet worden gecorrespondeerd.
d. Aan de (gedeeltelijk) toegekende projecten wordt een voorschot uitbetaald van 80%.
5a. De jury houdt bij de beoordeling van aanvragen rekening met de volgende criteria:
1. Is het project realistisch en haalbaar binnen de beschikbare tijd en budget?
2. Hoeveel mensen worden met het project betrokken bij natuur en landschap?
3. Hoeveel vrijwilligers zijn betrokken bij de uitvoering van het project?
4. Wat draagt het project bij aan de natuur of biodiversiteit?
5. Wat is de maatschappelijke relevantie van het project?
5b. Naast dat de projecten aan de bij punt 3 genoemde doelstellingen moeten voldoen, zal de jury
veelal de voorkeur geven aan projecten in de volgende categorieën:
1. Innovatieve projecten.
2. Nieuwe samenwerkingsvormen.
3. Samenwerkingen met gemeenten (stimuleren van burgerparticipatie), met als voorwaarde
dat bij projecten binnen de bebouwde kom de betreffende gemeente(n) minimaal 50% co
financieren.
4. Projecten rond de actieve betrokkenheid in het groen van jongvolwassenen (18-35 jaar),
flexibele vrijwilligers of instroom van nieuwe vrijwilligers.
5. Projecten die een link hebben met en/of georganiseerd zijn rond het thema klimaat of
gezondheid.
6. Projecten die zich richten op veilig werken door vrijwilligers.
6. Een project wordt niet beoordeeld:
a. Indien de aanvraag al op andere wijze wordt gefinancierd.
b. Indien de begroting van de aanvraag minder dan € 300,-- bedraagt.
c. Indien het project in strijd is met wettelijke bepalingen.
d. Indien er geen begroting is ingediend.

Verplichtingen van de indiener
7. Uitvoering activiteiten
a. Het project moet starten in 2020 en zijn afgerond voor 31 december 2020.
b. De indiener is verplicht om het programma Betrekken bij Groen van de provincie NoordHolland te vermelden als financier van het project in alle communicatie-uitingen.
c. De indiener is verplicht om vertraging in de uitvoering onmiddellijk te melden, en een
schriftelijk verzoek tot uitstel bij de stuurgroep in te dienen.
d. De indiener is verplicht om veranderingen in de uitvoering van het project van tevoren
melden, en schriftelijk toestemming te vragen voor deze veranderingen aan de stuurgroep.
8. Rapportage en vaststelling na toekenning
a. De indiener is verplicht de resultaten van het project aan de jury te rapporteren en aankopen
te verantwoorden volgens vooraf aangereikt formulier met vooraf geformuleerde criteria.
b. De indiener verstrekt bij de rapportage een overzicht van werkelijke inkomsten en uitgaven.
Bij het financiële overzicht verstrekt de indiener kopieën van facturen.
c. De rapportage met financieel overzicht wordt ingediend uiterlijk 15 januari 2021.
d. De financiële bijdrage wordt, na afronding van het project, vastgesteld op basis van
daadwerkelijk gemaakte kosten tot een maximum van het toegekende bedrag.
1)

Waar in dit formulier gesproken wordt over een ‘project’ kan het ook gaan om een activiteit(en),
aanschaf van zaken, het laten opstellen van een plan, e.d.
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