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Reglement IJsvogelfonds
Vogelbescherming Nederland en de Nationale Postcode Loterij willen vogelwerkgroepen en andere
gepassioneerde natuurliefhebbers ondersteunen bij het realiseren van goede initiatieven.
Met ingang van 2011 hebben Vogelbescherming en de Nationale Postcode Loterij daarvoor het
IJsvogelfonds in het leven geroepen.
Het IJsvogelfonds is een voortzetting van de projectondersteuning voor vogelwerkgroepen
(gedurende 2006-2008) van Vogelbescherming Nederland, die al eerder 29 projecten een impuls
heeft gegeven.
Procedure
•
Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend door het invullen van het standaard
deelnameformulier t.a.v. Gert Ottens, Postbus 925, 3700 AX, Zeist of per E-mail:
gert.ottens@vogelbescherming.nl.
•
Het deelnameformulier is te vinden op:
http://www.vogelbescherming.nl/vogels_beschermen/vogelwerkgroepen/ijsvogelfonds
•
Aanvragen kunnen twee keer per jaar worden ingediend: voor 15 april en voor 15 oktober.
•
Inzenders krijgen een ontvangstbevestiging.
•
Een onafhankelijke commissie van natuurliefhebbers beoordeelt de aanvragen binnen acht
werkweken.
•
Alle inzenders krijgen voor respectievelijk 1 juli en 1 januari bericht of de aanvraag al dan niet
in aanmerking komt voor ondersteuning.
•
Na honorering van een project stuurt de aanvrager Vogelbescherming een factuur zodat het
bedrag kan worden overgemaakt naar de gewenste rekening.
Spelregels
•
Door inschrijving gaat de aanvrager akkoord met de voorwaarden, spelregels en
tegenprestatie van het IJsvogelfonds.
•
Tegen het besluit van de beoordelingscommissie is geen beroep mogelijk. Over de uitslag
wordt niet verder gecorrespondeerd.
Financiële richtlijnen
•
Projecten zijn gebaseerd op vrijwilligerswerk: exploitatietekorten, salariskosten en dergelijke
zijn van steun uitgesloten.
•
De maximale bijdrage is €5.000.
•
Het bedrag moet binnen 2 jaar na toekenning zijn besteed.
•
Projecten mogen niet in een vergevorderd stadium zijn waarvoor alsnog aanvullende
financiering wordt gevraagd.
Inhoudelijke richtlijnen waaraan de commissie de voorstellen toetst:
Het project
•
heeft een voorbeeldwerking of is op grotere schaal toepasbaar;
•
is vernieuwend in opzet, aanpak of uitwerking;
•
richt zich op sleutelfactoren van het leefgebied of van doelsoorten ;
•
draagt bij aan kennisvergroting en/of -verspreiding;
•
bindt mensen en organisaties die betrokken zijn bij natuurbescherming.

Tegenprestatie
Als ‘tegenprestatie’ voor de toekenning van de projectsubsidie stelt Vogelbescherming Nederland
de volgende voorwaarden:
• Jaarlijks wordt een beknopt inhoudelijk en financieel verslag overlegd van de resultaten
c.a.q. stand van zaken. De financiële eindverantwoording (begroting; overzicht
daadwerkelijke inkomsten & uitgaven en kopieën van facturen / bonnen) moet binnen 3
maanden na afloop van het project bij Vogelbescherming zijn ingediend.
• Eventueel verzamelde gegevens worden verzameld volgens landelijke standaarden en
jaarlijks geëxporteerd naar de relevante databestanden van bijvoorbeeld SOVON en/of het
Vogeltrekstation.
• Van alle communicatie-uitingen wordt tenminste één exemplaar (digitaal) verzonden aan
Vogelbescherming Nederland.
• In alle uitingen van de subsidieaanvrager staat dat deze financieel mede wordt ondersteund
door Vogelbescherming Nederland.
• Desgevraagd wordt – in overleg – meegewerkt aan PR-acties en communicatie-uitingen van
Vogelbescherming Nederland en de Nationale Postcode Loterij over het project.
Meer informatie
Voor meer informatie zie:
http://www.vogelbescherming.nl/vogels_beschermen/vogelwerkgroepen/ijsvogelfonds
Ook kunt u contact opnemen met Gert Ottens van Vogelbescherming Nederland
Tel. 030- 693 77 59 of e-mail: gert.ottens@vogelbescherming.nl.

