SMEEROLIEPOTJE HET GROENE WOUD
Aanleiding
Het bestuur van Het Groene Woud wil graag ook kleinschalige initiatieven ondersteunen die bijdragen
aan de kernwaarden van Het Groene Woud: behoud en versterking van (draagvlak voor) natuur,
landschap en cultuurhistorisch erfgoed, gekoppeld aan eigen initiatief/zelfwerkzaamheid/energievanuit-de-samenleving. Tegelijkertijd is het belangrijk dat het tijdsbeslag voor de beoordeling,
advisering en besluitvorming met betrekking tot dergelijke initiatieven in verhouding staat tot het
gevraagde bedrag.
Doel
Gelegenheid bieden voor kleinschalige initiatieven in Het Groene Woud om, onder een aantal
voorwaarden, een beroep te doen op het ‘smeeroliepotje’ van Het Groene Woud. Daarmee kan het
initiatief op een snelle en efficiënte manier worden ondersteund.
Voorwaarden
- De aanvraag bestaat uit een schriftelijk verzoek via streekhuis@hetgroenewoud.com, met een
beknopte maar duidelijke projectbeschrijving (inhoudelijk en financieel).
- Het initiatief moet bijdragen aan versterking van natuur, landschap of cultuurhistorisch erfgoed
(fysiek danwel de beleving daarvan).
- Het initiatief moet worden uitgevoerd in een gemeente die partner is van Het Groene Woud.
- Er dient sprake te zijn van zelfwerkzaamheid/vrijwilligersinzet.
- De bijdrage is maximaal 50% van de werkelijke kosten (verantwoording via gewaarmerkte
facturen) en maximaal € 500 per initiatief.
- De bijdrage mag niet worden gebruikt voor vergoeding van ingezette uren.
- Als na uitvoering van de activiteit of het project sprake is van winst, wordt de toegezegde
bijdrage hierop in mindering gebracht.
 Hiervan kan worden afgeweken als de winst aantoonbaar aan een door Het Groene Woud
ondersteunde activiteit of project wordt besteed.
- De initiatiefnemer dient Vriend van Het Groene Woud te zijn en dient drie nieuwe potentiële
Vrienden van Het Groene Woud aan te dragen.
- Bij publiciteit rondom het initiatief dient duidelijk te worden aangegeven dat dit mede wordt
ondersteund door Het Groene Woud.
Procedure
- Het schriftelijk onderbouwde verzoek wordt besproken door de secretarissen van de
projectadviescommissie (pac) en van het landschapsfonds. Naar aanleiding daarvan wordt
over de gevraagde bijdrage schriftelijk (via de mail) geadviseerd aan de voorzitter van het
landschapsfonds danwel de bestuurder van het landschapsfonds die hiertoe is gemandateerd.
Deze is tevens gemandateerd om op basis van het genoemde advies te besluiten over de
daadwerkelijke toekenning van de gevraagde bijdrage.
- De initiatiefnemer wordt schriftelijk (via de mail) geïnformeerd over het besluit en bijhorende
voorwaarden.
- Een toegekende bijdrage wordt gereserveerd tot de activiteit is afgerond met een beknopte en
schriftelijke - inhoudelijke en financiële – eindrapportage.
- Daadwerkelijke uitbetaling vindt plaats na afronding van de activiteit en op basis van de
daadwerkelijk gemaakte kosten, te verantwoorden via facturen en betaalbewijzen.

