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Toelichting & tips bij het doen van een aanvraag 

Betrekken bij Groen Fonds 2020 
 
Het Betrekken bij Groen fonds zal vanaf 1 februari opengesteld worden voor aanvragen.  

Het fonds wil een stimulans zijn voor breed gedragen vrijwilligerswerk. Uw aanvraag moet zich 

richten op het bevorderen van de biodiversiteit en soortenbescherming en het op het (veilig en 

effectief) organiseren, coördineren, faciliteren, stimuleren of ondersteunen van vrijwilligerswerk in 

soorten-, natuur-, groen- en landschapsbeheer, natuureducatie of -inrichting. 

 
Projecten waarbij sprake is van (nieuwe) samenwerkingsvormen maken meer kans. Denk 
daarbij aan de samenwerking tussen een bedrijventerrein en een beheergroep of tussen 
gemeenten en een beheergroep. Ook projecten die jongvolwassenen (18-35 jaar) betrekken 
bij het groen en projecten rond vernieuwende thema’s zoals ‘natuur & klimaat’ en ‘natuur & 
gezondheid’ maken meer kans op een bijdrage. En projecten rond de instroom van nieuwe 
vrijwilligers of de flexibilisering van het vrijwilligerswerk maken meer kans. Tot slot maken 
projecten die zich richten op veilig(er) werken van de groep, bijvoorbeeld door het laten 
opstellen van een ARBO- en veiligheidsplan op maat, meer kans. 
 
Vorig jaar werden 20 groepen in Noord-Holland blij gemaakt met een bijdrage. Enkele 
voorbeelden van projecten die een bijdrage toegekend kregen kan je nalezen op onze 

website. 
 
Zaken die in aanmerking komen voor een bijdrage uit het fonds 
 
De aanvraag kan een klein of uitgebreid project betreffen, maar ook de aanschaf van 
materialen en machines, het laten verrichten van werkzaamheden of het laten opstellen van 
plannen die in aanmerking komen voor een bijdrage. 
Hier enkele voorbeelden van zaken die, als onderdeel van een aanvraag, in aanmerking 
kunnen komen voor een bijdrage (ter inspiratie voor een aanvraag): 
• Aanschaf van ARBO-middelen/ persoonlijke beschermingsmiddelen. 

• Laten opstellen van een ARBO- en veiligheidsplan. 

• Laten opstellen van een beheerplan. 

• Aanschaf van (hand)gereedschappen, indien die regelmatig gebruikt gaan worden door de groep. 

• Aanschaf van machines, indien die zeer regelmatig gebruikt gaan worden door de groep. 

• Aanschaf materialen voor natuur verbeterende ingrepen en het verhogen biodiversiteit, bijv. 
(inheems) plantmateriaal en van monitoringsmateriaal. 

• Aanschaf of repareren van vrijwilligersonderkomen, hekken, info borden, stuwtjes. 

• Aanschaf van werkkleding die regelmatig gebruikt wordt door groepsleden voor het 
werken in het veld. 

• Inrichtingsmaatregel voor verhogen biodiversiteit (bijv. graven poel). 
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• Wegwerken van achterstallig of eenmalig onderhoud door derden (bijv. werkzaamheden 
die niet door vrijwilligers uitgevoerd kunnen worden). 

• Organiseren en uitvoeren van een activiteit die omwonende betrekt/voorlicht over 
activiteiten van de vrijwilligersgroep. 

• Organiseren van educatieve activiteiten m.b.t. natuur (beheer en monitoring) evt. in 
relatie tot biodiversiteit en klimaat. 

• Organiseren van activiteiten en evenementen om nieuwe (jongere) vrijwilligers kennis te 
laten maken en te binden aan de vrijwilligersgroep. 

• Organiseren van een cursus op maat, cursus op locatie voor de vrijwilligersgroep. 

• Uitgaven voor het bedanken van en laten blijken van waardering voor vrijwilligers van de 
groep tot een maximum van € 10,- per persoon en € 300,- per groep. 

• Onkostenvergoeding voor vrijwilligers van de groep (tot wettelijk maximum per maand). 

• Kosten vergoed voor kennisdelen activiteit met andere vrijwilligersgroepen. 

 

Tips voor het doen van een aanvraag  
 
Het doen van een aanvraag voor het Betrekken bij Groen Fonds kan lastig lijken/ zijn. Een goede en 
volledige aanvraag opstellen is behoorlijk veel werk. Maar hoe helderder en vollediger je aanvraag, 
hoe meer kans je maakt op een toekenning. Bij deze tips voor het opstellen van een goede, volledige 
aanvraag. 
 
✓ Vul het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in. Hoe meer vragen helder beantwoord zijn, hoe 

meer kans je over het algemeen maakt op een bijdrage. Houd je hierbij aan het format. Ook als je 
zelf denkt dat het al ergens staat of dat de informatie niet nodig is. Het formulier of format is zo 
ingericht omdat meer mensen naar je aanvraag kijken en het zo makkelijk is aanvragen snel te 
beoordelen op de criteria. Het is voor de jury fijn dat de informatie die ze zoeken, staat waar ze 
hem verwachten. 
 

✓ Zorg dat je plan aansluit bij de doelstellingen en criteria van het BbG fonds, zie het Reglement, 
punten 3 (doelstellingen) en 5a (criteria) en 5b (categorieën). 
 

✓ Stel je organisatie voor. Maak goed duidelijk wat jullie doen, hoe jullie dat doen, waarom jullie 
dat doen en wat de resultaten zijn die jullie behalen. Waar ligt het gebied of terrein waar jullie 
werken of aan de slag willen. Voeg 1 of enkele foto’s toe van het gebied en jullie 
werkzaamheden. 
 

✓ Omschrijf het concrete resultaat. Wat zal het resultaat zijn, wat wil je bereikt hebben aan het 
eind van het project, wat is er verbeterd? Wanneer is het project succesvol? Omschrijf de 
maatschappelijke relevantie/ urgentie van het project. Waarom is het zo belangrijk? Omschrijf 
ook de aanleiding, het waarom van het project, het probleem waarvoor het project/de activiteit 
een oplossing biedt? 
 

✓ Maak de jury enthousiast; Schrijf enthousiast en gebruik positieve termen. Laat je twijfels weg. 
Wees wel eerlijk over ‘problemen’ die je tegen kan komen, maar biedt er meteen een oplossing 
bij. 
 

✓ Voeg bij voorkeur ook een stappenplan en tijdspad bij (zeker bij uitgebreide projecten). Omschrijf 
alle activiteiten die jullie gaan uitvoeren om project te realiseren. Wat is nodig qua materiaal, 
wat voor soort werkzaamheden worden uitgevoerd en door wie en wanneer worden ze 
uitgevoerd. Houd rekening met doorlooptermijnen deadlines, laat zien dat het daarbinnen past. 
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✓ Maak een zo gedetailleerd mogelijke begroting. Neem alle activiteiten op in de begroting en 

bijbehorende kosten. Welke zaken schaf je uit? Welke professionals en organisaties huur je in? 
Wat kost dat? 
 

✓ Bespreek het plan met je collega’s of vrienden en scherp het aan. 

 

 
Het geld van het fonds ‘Betrekken bij Groen’ is afkomstig van de provincie Noord-Holland en de Terrein 
beherende Organisaties in Noord-Holland verdelen het. Van vrijdag 1 februari tot en met zondag 1 
maart 2019 kunnen organisaties en vrijwilligers(groepen) een aanvraag in.  
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