
 
 

Richtlijnen voor beoordeling van bijdrageverzoeken 

vrijwilligersorganisaties, project “voorzieningen vrijwilligers” 
 

Vastgesteld door het Overlegorgaan Nationaal Park Zuid-Kennemerland op 9 dec. 2011  

 

Voor kleine projecten op het gebied van natuur in de regio Zuid-Kennemerland, uitgevoerd 

door vrijwilligersorganisaties, is een klein budget beschikbaar.  

 

Doelstelling 

De bijdrage op basis van deze richtlijnen wordt uitsluitend verstrekt om 

vrijwilligersorganisaties in de gelegenheid te stellen projecten uit te voeren die van belang 

zijn voor het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. 

 

Doelgroep 

De bijdrage is bedoeld voor vrijwilligersorganisaties en vrijwilligersorganisaties die onder een 

van de beheerders vallen (NM, SBB, PWN). Deze organisatie dient een rechtspersoon te zijn 

(vereniging of stichting of een formele werkgroep daarvan). 

 

Bijdragecriteria 

Alle projecten moeten een bijdrage leveren aan de doelstellingen van het NPZK, zoals die 

verwoord zijn in het BIP. 

Daarnaast moet het project voldoen aan een of meerdere van de volgende criteria: 

 Betrekking hebben op natuur- en milieueducatie en –communicatie, gericht op een 

publieksdoelgroep; 

 Activiteiten binnen het NPZK en/of een directe relatie met het gebied hebbend, gericht op 

en publieksdoelgroep; 

 Betrekking hebben op onderzoek op gebied van natuur, recreatie of cultuurhistorie; 

 Betrekking hebben op beheer op gebied van natuur, recreatie of cultuurhistorie; 

 Vergroten van draagvlak voor en kennis over de natuur in Zuid-Kennemerland; 

 De aanvraag mag geen betrekking hebben op structurele kosten en activiteiten (incl. 

personeel en exploitatie); 

 Met de uitvoering van de activiteiten mag niet begonnen zijn voordat over de bijdrage 

vanuit het NPZK is beslist. 

 

Kosten die voor bijdrage in aanmerking komen 

 Kosten m.b.t. communicatie, educatie, publieksactiviteiten en materialen daarvoor; 

 Kosten m.b.t. uitvoering onderzoeken; 

 Kosten m.b.t. het treffen van maatregelen en aanschaf materialen die nodig zijn voor de 

uitvoering van onderzoeken en beheer. 



 

 

 

Bijdrageplafond 

Het Overlegorgaan stelt jaarlijks een Bestedingenplan op. Het hierin opgenomen bedrag 

voor het project ‘voorzieningen vrijwilligers’ geldt als bijdrageplafond. Voor 2015 is het 

bijdrageplafond € 5000,-. 

 

Berekening van de aangevraagde bijdrage 

De bijdrage in de kosten die voor bijdrage in aanmerking komen, bedraagt maximaal 100% 

doch met een maximum van € 1500,00.  

 

Verdeling van het bijdragebudget 

 De aanvragen dienen vóór 1 april van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft, 

binnen te zijn; 

 De aanvragen worden getoetst aan de criteria; 

 De verschillende aanvragen worden inhoudelijk beoordeeld en aan de hand daarvan 

wordt het beschikbare budget verdeeld; 

 Voor het stellen van prioriteiten wordt gekeken naar: 

- de bijdrage aan de doelstellingen van het NPZK; 

- hoeveel mensen er bereikt worden bij activiteiten, communicatie en educatie; 

- in hoeverre het een ‘welkome extra’ is naast alle andere dingen die al in het NPZK 

gedaan worden; 

- de originaliteit van de voorgestelde activiteit. 

 

Vaststelling van bijdrage 

Ten behoeve van de vaststelling en uitbetaling van bijdrage dient een verantwoording van de 

gemaakte kosten te worden overlegd. 

 

Voorts is van toepassing 

 De bijdrage is éénmalig en aan toekenning kunnen geen rechten worden ontleend bij 

eventuele nieuwe bijdrageaanvragen; 

 De bijdrage dient aangevraagd te worden met behulp van het “Aanvraagformulier 

bijdrage 2015 ‘voorzieningen vrijwilliger’; 

 De aanvragen worden beoordeeld door de Adviescommissie NPZK 

 Het Overlegorgaan neemt op basis van het advies van de adviescommissie een besluit; 

 Bij communicatie over het project dient vermeld te worden dat het een en ander 

gerealiseerd is met steun van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. 



 
 

 

 

Aanvraagformulier bijdrage 2015 
Project 43 Voorzieningen vrijwilligers 

 

INDIENEN VÓÓR 30 APRIL 2015 bij leverc@noord-holland.nl  

 

 Naam organisatie 

 

 

 

 Contactpersoon 

 

 

 

 Adres 

 

 

 

 Postcode + woonplaats 

 

 Telefoonnummer 

 

 E-mailadres 

 

 

 

 Rekeningnummer en 

begunstigde  
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 Naam organisatie 

 

 Naam project 

 

 Doel 

 

 Doelgroep 

 

 Beoogd resultaat 

 

 Begroting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


