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Stimuleringsfonds ‘Kennis Delen’  
 

 
Het Stimuleringsfonds ‘Kennis Delen‘ is ingesteld om projecten en activiteiten uit te laten 
voeren die gericht zijn op ‘kennis delen’ in relatie tot een professioneel beheer van bos en 
natuur. De middelen uit het fonds zijn bedoeld en te gebruiken als stimulans om de kennis 
en ervaring die aanwezig is bij bos- en natuurbeheerders te ontsluiten voor betrokkenen en 
geïnteresseerden in bos- en natuurbeheer.   
 
Wie kunnen er aanvragen?  
Bos- en natuureigenaren 
 
Wat voor soorten activiteiten wordt bedoeld?    
Activiteiten gericht op het delen van kennis, zoals workshops, trainingen, excursies, 
studiegroepen, intervisie – achtige opzetten, schrijven van artikelen, etc. 
 

Waar moet de activiteit over gaan? 
De inhoud van het project of de activiteit dient gericht te zijn op thema’s gerelateerd aan 
‘professioneel beheer van bos en natuur’ zoals praktisch effectief terreinbeheer (SNL, 
N2000, PAS, water), het beheer van soorten, maar ook governance, arbeidsmarktbeleid en 
arbeidsomstandigheden, het betrekken van publiek, nieuwe economische dragers en 
gebiedsontwikkeling.  
  
Voor welke kosten kan ik een bijdrage vragen? 

“Out of pocket” kosten kunnen worden gesubsidieerd. Dit zijn kosten die te maken hebben 
met externe sprekers, zaalhuur, catering, enz. De arbeidsuren van de organisator kunnen 
niet worden vergoed uit het stimuleringsfonds.  
 
Openstelling fonds voor aanvragen 
2 maart 2015 – 15 april 2015 
 
Wanneer moet de activiteit plaatsvinden? 
In 2015 
 
Wat is het budget? 
In 2015 is € 35.000 beschikbaar. Een aanvrager kan een subsidie van maximaal € 3.000 euro 
(inclusief btw) aanvragen. 
 
Hoe en waar moet ik een aanvraag indienen? 
Aanvragen kunnen per mail worden gestuurd naar de VBNE, middels het aanvraagformulier. 
De ingestuurde aanvraagformulieren zullen na 15 april door de VBNE worden beoordeeld 
en afgehandeld. Uiterlijk 1 mei krijgen de indieners uitsluitsel. Dit formulier vindt u op 
www.vbne.nl of kunt u opvragen via info@vbne.nl 
 
Hoe vindt de betaling plaats? 
Uitbetaling vindt achteraf plaats op basis van ingestuurde facturen. 

http://www.vbne.nl/
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Randvoorwaarden 
Bij de beoordeling wordt op de volgende punten gelet: 

 De aanvrager mag zelf maximaal 40% van de plaatsen uit de eigen organisatie invullen.  

 De projecten en activiteiten die een bijdrage ontvangen uit het fonds dienen 
toegankelijk te zijn voor de andere 60% deelnemers actief in het bos- en natuurbeheer. 
Die toegankelijkheid kan zonder betaling zijn, of tegen een vergoeding, afhankelijk van 
hoe de activiteit is opgezet.   

 De VBNE streeft ernaar dat aanvragen vanuit diverse typen eigenaren/beheerders 

afkomstig uit de verschillende geledingen van bos- en natuureigenaren, worden 
gehonoreerd. Hier zal bij de beoordeling van de vragen rekening worden gehouden. 

 De aanvraag verdient een pré indien na de activiteit follow-up plaatsvindt (zoals delen 
van de resultaten in bredere kring, etc)  

 Bij alle uitingen aangaande de activiteit moet worden benoemd dat de activiteit (mede) 
mogelijk is gemaakt door de VBNE (met gebruik van het logo van de VBNE). 

 
 
Meer informatie 
 
Femke Wolthaus, VBNE  
info@vbne.nl 
0343-745251 
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