
Voorwaarden eigen project Stichting Streekrekening Het Groene Woud 2014 

 
Inleiding 
Stichting Streekrekening Het Groene Woud zet een project uit om de landschappelijke verbinding 
tussen stedelingen en Het groene Woud te vergroten. Organisaties die in aanmerking willen komen 
voor het uitvoeren van het project, moeten zich houden aan de voorwaarden die omschreven staan 
in deze bijlage. Het projectvoorstel moet voor 30 mei 2014 verstuurd zijn naar 
streekhuis@hetgroenewoud.com.  
 
Het projectvoorstel 
De projectaanvraag moet voorzien zijn van een (kort en bondig) projectplan met daarin de volgende 
gegevens: 

- Contactgegevens van de aanvrager 
- Een beschrijving van de organisatie 
- Overzicht projectleden 
- Beschrijving van het project 
- Op welke wijze worden stedelingen betrokken bij de waarden van Het Groene Woud? 
- Hoe is het landschappelijke effect (of de biodiversiteit) ook substantieel zichtbaar buiten de 

stad? 
- Planning van het project 
- Wat zijn de kosten van de realisatie van het project? 

 
Randvoorwaarden 

Voor het project gelden de volgende voorwaarden: 

 De aanvragen moet een organisatie zijn in een van de steden Tilburg, ’s-Hertogenbosch of 
Eindhoven of in gemeenten in Het Groene Woud die grenzen aan deze steden. 

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

 Het project levert een duidelijke bijdrage aan de versterking van de relatie tussen de 
stedelingen en Het Groene Woud. 

 Het landschappelijk effect (of de biodiversiteit) van het project is niet alleen binnen de stad, 
maar ook substantieel buiten de stad beleefbaar en zichtbaar. 

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

 
Ervaring 

In de omschrijving van het projectvoorstel moet u aangeven of de organisatie al enige ervaring heeft 
in het organiseren van projecten binnen dit thema. Daarnaast is het wenselijk om aan te geven welke 
verbinding de organisatie heeft met Het Groene Woud. 
 
Financiën 

 U geeft aan wat de totale kosten 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. 

  
Publiciteit 
Bij de start van het project zal door de projecttrekker een persbericht verstuurd worden. In de 
publiciteit wordt steeds de link gelegd naar Stichting Streekrekening Het Groene Woud. 
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