
 
 
Erfgoedproject Streekfonds Het Groene Woud 

1.000 euro beschikbaar voor uw erfgoedproject 

 

Streekfonds Het Groene Woud vindt de rijke cultuurhistorie van Het Groene Woud erg 
waardevol. Daarom wil ze graag projecten ondersteunen die deze cultuurhistorie beter 
beleefbaar en zichtbaar maken voor de inwoners en bezoekers van Het Groene Woud. 
Vandaar dat vanuit Het Streekfonds Het Groene Woud voor vijf erfgoedprojecten 1.000 euro 
per project beschikbaar wordt gesteld. Hieronder is aangegeven aan welke voorwaarden 
voldaan moet worden om voor deze bijdrage in aanmerking te komen. 
 

Aanvraag 

Voor een bedrag van maximaal € 1.000,- kunnen heemkundekringen of andere organisaties 
via streekhuis@hetgroenewoud.com een digitale aanvraag doen bij Stichting Streekrekening 
Het Groene Woud voor de uitvoering van een erfgoedproject in Nationaal Landschap Het 
Groene Woud. De aanvraag dient minstens het volgende te omvatten: 

 Contactgegevens aanvrager 

 Beschrijving van het project 

 Wat is het op te leveren resultaat? 

 En in welk gebied? 

 Wat is de planning van het project? 

 Op welke wijze versterkt het erfgoedproject de kwaliteit van Het Groene Woud? 

 Op welke wijze is het project zichtbaar en beleefbaar voor inwoners en bezoekers 
van Het Groene Woud? 

 Wat zijn de kosten van het project? 
 
Wanneer organisaties vragen hebben met betrekking tot het soort projecten kunnen ze 
contact opnemen met Johan van Cuyck van Streekhuis Het Groene Woud in Liempde, tel. 
0411-631031 of jvcuyck@brabant.nl. 

Financiën & vergoeding 

Financiën: 

 U geeft aan wat de totale projectkosten zijn voor de volledige uitvoering door uw 
organisatie.  

 Vrijwilligersuren mogen binnen deze totale kosten à € 20,- per uur meegerekend 
worden. Graag aangeven wat uw inschatting van het aantal vrijwilligersuren is dat 
nodig is voor dit project. 

 
Deze kosten worden NIET vergoed:  

 Uur- of arbeidskosten 

 Communicatiekosten 
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Voorwaarden 

Aan toekenning zijn de volgende voorwaarden verbonden: 

 Het project wordt uitgevoerd binnen het gebied van Het Groene Woud. 

 Na goedkeuring van het projectvoorstel, moet het project binnen twee jaar 
uitgevoerd worden. 

 Het project levert een duidelijke bijdrage aan de versterking van de kernkwaliteiten 
van Het Groene Woud. 

 Van het project wordt een verslagje gemaakt dat beschikbaar gesteld wordt aan de 
Stichting Streekrekening Het Groene Woud compleet met minimaal 5 foto’s t.b.v. 
publicitair gebruik door Het Groene Woud. 

 De start en resultaten van het eigen project worden door de organisatie 
gecommuniceerd naar de lokale en regionale media. In de publiciteit wordt steeds de 
link gelegd naar Stichting Streekrekening Het Groene Woud. 

 De organisatie is zelf geheel verantwoordelijk voor de voorbereiding, de 
projectbewaking en de uitvoering van het project. 

 

Proces 

 Aanvragen moeten voor 8 november 2014 ingediend worden via 
streekhuis@hetgroenewoud.com 

 Stichting Streekrekening Het Groene Woud kan maximaal 5 projecten van elk  
€ 1.000 honoreren. 

 Een delegatie van het bestuur van Stichting Streekrekening Het Groene Woud 
beoordeelt de binnengekomen aanvragen en maakt een selectie van projecten. 

 Tijdens de Erfgoeddag op 21 november 2014 - georganiseerd door Stichting de 
Brabantse Boerderij, Brabants Heem en Het Groene Woud - worden de cheques van 
elk € 1.000,- uitgereikt aan de geselecteerde projecten. 
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