
 
Reglement Stadsvogelprojecten 

 
Vogelbescherming Nederland wil vogelwerkgroepen en andere vrijwillige vogelbeschermers graag 
ondersteunen bij het realiseren van goede initiatieven voor stadsvogels. Dit wordt mogelijk gemaakt 
door een bijdrage die Vogelbescherming Nederland ontvangt uit de verkoop van de Vogelvide.  
 
Vandaar dat wij deze vrijwilligers gedurende 2017 – 2020 de mogelijkheid bieden om financiële steun te 
krijgen voor de uitvoering van dergelijke projecten ten gunste van vogels in de bebouwde kom. 
 

Procedure 
 Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend door het invullen van het standaard 

deelnameformulier en richten aan Vogelbescherming Nederland t.a.v. Gert Ottens, Postbus 925,  
3700 AX, Zeist of per E-mail: gert.ottens@vogelbescherming.nl. 

 Aanvragen kunnen één keer per jaar worden ingediend: voor 15 september.  

 Inzenders krijgen een ontvangstbevestiging. 

 Een onafhankelijke commissie beoordeelt de aanvragen binnen een maand na sluiting van de 
inzendtermijn. 

 Alle inzenders krijgen uiterlijk in november 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 de 

tegenprestaties. 

 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 en dergelijke zijn van steun 

uitgesloten. 

 VBN financiert niet de inzet (of uren) van een betaalde medewerker.  

 Als richtlijn geldt een maximale bijdrage van € 1.500,- per project 

 Het bedrag moet binnen 2 jaar na toekenning zijn besteed. 

 Projecten mogen onderdeel uit maken van een project waarvoor alsnog aanvullende financiering 
wordt gevraagd.  

 Onze bijdrage mag gebruikt worden om cofinanciering te verkrijgen. 
 

Projecten 
De financiële bijdrage wordt vooral gegeven voor  

- leefgebiedverbetering  
- inspirerende voorlichting en communicatie (bijeenkomstje, lezing) 
- samenwerking tussen bewoners en (vrijwillige) natuurorganisaties 
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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; 

 draagt bij aan kennisvergroting en/of -verspreiding; 

 bindt bewoners en organisaties die betrokken zijn bij natuurbescherming; 

 mag geen bijdrage zijn in de kosten voor verplichte mitigatie zoals bedoeld in de Wet 
Natuurbescherming zijn uitgesloten. 
 

Als tegenprestatie voor de toekenning van de projectsubsidie stelt VBN de volgende 
voorwaarden:  

1. Verzamelde telgegevens worden jaarlijks geëxporteerd naar landelijke bestanden van Sovon 
en/of Vogeltrekstation. De gegevens zijn hiermee geborgd en beschikbaar voor 
wetenschappelijk onderzoek.  

2. Jaarlijks worden de onderzoeksresultaten en andere ontwikkelingen gecommuniceerd met 
waarnemers en andere betrokkenen.   

3. In alle uitingen van de subsidie-aanvrager staat dat deze financieel mede wordt ondersteund 
door Vogelbescherming Nederland.  

4. Van alle communicatie-uitingen wordt tenminste één exemplaar (digitaal) verzonden aan 
Vogelbescherming Nederland.  

5. Jaarlijks wordt een beknopt inhoudelijk en financieel verslag overlegd, tijdens de duur van het 
project, incl. eventueel beeldmateriaal ook te gebruiken door VBN. 

6. Desgevraagd wordt - in overleg - meegewerkt aan PR-acties en communicatie-uitingen van 
Vogelbescherming Nederland.  

 
 
 


