Eindrapportage

Betrekken bij Groen Fonds 2022
1. Gegevens van de aanvrager
Organisatie
Naam contactpersoon
Naam project
2.

Omschrijving project

In dit verslag neemt u concreet op welke activiteiten zijn uitgevoerd in relatie tot het projectplan.
Geef s.v.p. een korte omschrijving van het project: wat is er daadwerkelijk gebeurd?
Ruimte voor uw verslag
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3.

Op welke wijze heeft het project bijgedragen aan de doelstellingen van Betrekken bij
Groen?
Wij vragen u te vertellen hoe deze activiteiten hun doel hebben bereikt voor het betrekken van
mensen bij natuur en landschap, het stimuleren of ondersteunen van vrijwilligerswerk en/of het
samenwerken van verschillende organisaties. Geef daarvoor s.v.p. antwoord op de volgende vragen:
Hoeveel vrijwilligers zijn betrokken bij de
uitvoering van het project en hoeveel uren
hebben zij zich ongeveer ingezet?
Hoeveel nieuwe vrijwilligers hebben zich
aangesloten? (indien van toepassing)

Totaal aantal vrijwilligers:
Totaal aantal uren vrijwilligers:
(schatting)

Hoeveel mensen (bezoekers,
geïnteresseerden, omwonenden) zijn met
het project betrokken bij natuur en
landschap?

Op welke wijze draagt het project bij aan
de natuur, biodiversiteit of
soortbescherming?

4. Financieel overzicht
Bij de verantwoording kunnen uitsluitend de kosten worden meegerekend die daadwerkelijk zijn
gemaakt en betaald. Geef s.v.p. een financieel overzicht van het project met de werkelijke inkomsten
en uitgaven. Stuur ook kopieën van de facturen mee! Anders kan het restbedrag niet worden
uitbetaald.
5. Communicatie
Voeg s.v.p. de communicatie-uitingen als afbeelding of als bijlage toe. Dit kan een print van de
website zijn, of een bericht in een (lokale) krant. Bij de uitingen heeft u vermeld: dit project is (mede)
mogelijk gemaakt door het Betrekken bij Groen fonds van de provincie Noord-Holland.
Door het meesturen van foto’s of afbeeldingen geeft u automatisch toestemming dat deze door het
Betrekken bij Groen team gebruikt worden voor communicatie doeleinden.
6. Stuur de eindrapportage uiterlijk 7 januari 2023 (tenzij uitstel aangevraagd) naar:
Landschap Noord-Holland. Bij voorkeur per e-mail naar:
betrekkenbijgroen@landschapnoordholland.nl onder vermelding van ‘BbG fonds 2022’
of per post naar: Landschap Noord-Holland, Betrekken bij Groen, Postbus 222, 1850 AE Heiloo
7. Vaststelling
De financiële bijdrage wordt na afronding van het project vastgesteld op basis van daadwerkelijk
gemaakte kosten tot een maximum van het toegekende bedrag.
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