Reglement

Betrekken bij Groen Fonds 2021
1. Begripsomschrijvingen
a. Indiener: diegene die bij de jury van de terrein beherende organisaties (TBO) een project
indient voor financiële bijdrage uit het fonds. Een indiener is een terrein beherende
organisatie (TBO), terreineigenaar, een vrijwilligersgroep of een vrijwillige initiatiefnemer.
Vrijwilliger(groep): (groep van) burger(s) die buiten een (vast) dienstverband onbetaald - of
tegen betaling van slechts een vrijwilligersvergoeding - werkzaamheden verricht.
b. TBO: de samenwerkende Terrein Beherende Organisaties. In 2020 zijn dit Amsterdamse Bos,
Goois Natuurreservaat, IVN Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Milieufederatie
Noord-Holland, Natuurmonumenten, PWN, Recreatieschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer
en Waternet.
c. Stuurgroep: Stuurgroep van TBO bestaande uit de voorzitter van de TBO, de directeur van
het IVN, en de directeur van Landschap Noord-Holland.
d. Jury: commissie, bestaande uit drie leden van de TBO, die de projecten selecteert voor
honorering door het fonds.
e. Secretaris: diegene administratief uitvoering geeft aan het fonds
f. Projectvoorstel: een beschrijving van een activiteit, met werkwijze en benodigde materialen
2. Doelstelling fonds
Doelstelling van het fonds is mensen betrekken bij natuur, landschap en openbaar groen. Het is
gericht op het bevorderen van de biodiversiteit en soortenbescherming en/of participatie bij de
natuurlijke leefomgeving, waaronder het (veilig en effectief) organiseren, coördineren, faciliteren,
continueren, stimuleren of innoveren van vrijwilligerswerk in soorten-, natuur-, groen- en
landschapsbeheer, natuureducatie of -inrichting.
3. Beschikbare bijdrage
Het beschikbare bedrag voor uitvoering van projecten van het Betrekken bij Groen Fonds 2021 is
vastgesteld op € 101.500, --.
4. Voorwaarden;
a. Indiener dient een volledig ingevulde aanvraag in te dienen inclusief begroting.
b. Aanvragen kunnen ingediend worden vanaf een bedrag van € 500,- tot max. € 25.000, c. Indien activiteiten al op andere wijze gefinancierd zijn dan is deelname niet mogelijk.
Cofinanciering bij verschillende fondsen is wel mogelijk. Dit dient gemeld te worden in de
aanvraag.
d. De uitvoering van de beschreven werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers.
Vrijwilligersgroepen kunnen opdracht geven aan professionals indien nodig. Het Betrekken
bij Groen Fonds draagt maximaal € 60 incl. btw bij in het uurtarief van de professionele
uitvoering.
e. Scholen mogen alleen budget aanvragen voor een groen schoolplein als deze openbaar
toegankelijk is (openbaar groen) en de uitvoering in handen ligt van een commissie
vrijwilligers (ouders/omwonenden). Initiatiefnemers dienen aan te geven hoe de pleinen op
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de lange termijn worden onderhouden en door wie. Indien de ruimte openbaar toegankelijk
is dient de gemeente hier ook bij betrokken te worden
f. Projectvoorstellen in strijd met wettelijke bepalingen worden niet meegenomen.
g. Uitvoerders van het programma Betrekken bij Groen te weten Stichting Landschap NoordHolland en IVN zijn uitgesloten van deelname Echter: vrijwilligersgroepen van deze twee
organisaties mogen wel aanvragen doen. Voor de overige terreinbeherende organisaties
geldt dat zij alleen een aanvraag kunnen indienen voor het opstarten van een zelfstandige
vrijwilligersgroep.
5. Procedure
a. Een verzoek tot financiële bijdrage kan worden ingediend van 1 februari tot en met 1 maart
2021.
b. Een verzoek tot financiële bijdrage wordt per mail ingediend bij de secretaris van het fonds.
d. Een verzoek bevat een projectvoorstel met een begroting en een cc-mailadres van de
partijen die door middel van het project gaan samenwerken.
e. Tussen 2 maart en 30 maart 2021 beraadt de jury zich over de ingediende aanvragen. De jury
selecteert de aanvragen op basis van de criteria. Op uiterlijk 2 april 2021 zal de secretaris
bekendmaken aan welke aanvragen/projecten een financiële bijdrage wordt toegekend.
f. De jury kan een gedeeltelijke bijdrage verstrekken aan projecten, als stimulans voor het
project. Indiener geeft aan welke activiteiten/ aankopen voor de toegekende bijdrage
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 de uitslag en toekenning kan niet worden gecorrespondeerd. Tegen een afwijzing (of
toekenning) kan geen bezwaar worden gemaakt.
d. Aan de (gedeeltelijk) toegekende projecten wordt een voorschot uitbetaald van 80%. Bij
afronding van project wordt het resterende bedrag verrekend.
e. De financiële bijdrage wordt, na afronding van het project, binnen 2 maanden vastgesteld op
basis van daadwerkelijk gemaakte kosten tot een maximum van het toegekende bedrag.
6. De jury houdt bij de beoordeling van aanvragen rekening met de volgende criteria:
1. Het projectvoorstel is realistisch en het project haalbaar binnen de beschikbare tijd en
budget.
2. De gekozen aanpak in het project om bij te dragen aan natuur of biodiversiteit.
3. Het aantal vrijwilligers dat betrokken is bij de uitvoering van het project.
4. Het aantal mensen dat met het project betrokken wordt bij natuur en landschap, de impact
van het project.
5. De maatschappelijke relevantie van het project.

Verplichtingen van de indiener
7. Uitvoering activiteiten
a. Het project moet starten in 2021 en zijn afgerond voor 31 december 2021.
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 secretaris in te dienen.
d. De indiener is verplicht om veranderingen in de uitvoering van het project van voor de start
van de uitvoering te melden, en schriftelijk toestemming te vragen voor deze veranderingen
aan de secretaris. Overleg met de jury volgt indien nodig.
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8. Rapportage en vaststelling na toekenning
a. De indiener is verplicht de resultaten van het project via de secretaris 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 14 januari 2022.
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