
VOORWAARDEN AANVRAAG FINANCIELE BIJDRAGE voor groene vrijwilligersinitiatieven 
door Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) 
 
Algemene voorwaarden: 
 

1. De vrijwilligersgroep/ initiatiefgroep dient een financiële bijdrage aan te vragen van minimaal 

€500 tot een maximum van €5000.  

2. De vrijwilligersgroep/ initiatiefgroep moet zelf tenminste een financiële bijdrage leveren van 

35% van het verstrekt bedrag. Voorbeeld: In geval van een bijdrage van SLG van € 1.000 voor 

het initiatief, moet de initiatiefnemer nog aanvullend € 350 besteden aan het initiatief. 

3. Het initiatief moet bijdragen aan het aanleggen, beheren of verbeteren van de kwaliteit van 

natuur, groen en landschap.  

4. De vrijwilligersgroep/ initiatiefgroep moet het bedrag, dat van SLG wordt verkregen en 

benodigd is voor uitvoering, binnen de reikwijdte van dit project voorfinancieren. De 

financiële bijdrage wordt na afronding van het project uitgekeerd. 

5. De vrijwilligersgroep/ initiatiefgroep is zelf verantwoordelijk voor toestemming van de 

grondeigenaar. 

6. De vrijwilligersgroep/ initiatiefgroep is zelf verantwoordelijk voor de aanvraag van eventueel 

benodigde vergunningen en/ of ontheffingen. 

 
Waar kunt u geen financiële bijdrage voor krijgen:  
 
1. Het geld mag niet worden besteed aan: 

 Aankoop van onroerende goederen 

 Waardedaling van grond of opbrengstderving 

 Gebouwen of inrichting daarvan 

 Aankoop van machines  

2. Het geld mag niet worden besteed aan activiteiten die betrekking hebben op: 

 Terreinen die zijn opgenomen in het natuurbeheerplan van de provincie Gelderland 

 Het periodiek inzaaien van terreinen en de daarmee gepaard gaande werkzaamheden 

 Sier- en groenteteelt 

 Privé tuinen 

Wanneer ontvangt u het geld en wat moet u verder doen: 

1. De vrijwilligersgroep/ initiatiefgroep besteedt het geld, zowel het bedrag van SLG als ook de 

35% eigen financiering, voor 1 april 2020.  

2. De vrijwilligersgroep/ initiatiefgroep verantwoordt de besteding naar SLG voor 15 april 2020. 

De verantwoording bestaat uit hieronder genoemde punten 3, 4 en 5. 

3. De vrijwilligersgroep/ initiatiefgroep zorgt voor een beknopt verslag van de verrichte 

werkzaamheden. 

4. De vrijwilligersgroep/ initiatiefgroep levert van de gemaakte uitgaven (kopieën) van alle 

bonnen en/of facturen in, met daarbij een overzicht van de totale gemaakte kosten. Daarbij 

dient de initiatiefnemer ook de betalingsbewijzen te overleggen aan SLG in de vorm van 

bankafschriften (digitaal of papier). 

5. De vrijwilligersgroep/ initiatiefgroep zorgt voor minimaal 3 foto’s waarop het resultaat van 

de werkzaamheden zichtbaar is. 

6. Na ontvangst van bovenstaande zal SLG binnen zes weken zorgen voor de uitbetaling van de 

financiële bijdrage.  

https://www.gelderland.nl/natuurbeheerplan

