
 

 
 

Criteria bijdrage Landschapsfonds Holland Rijnland 
 

• Het project leidt tot verbetering van de recreatieve mogelijkheden in Holland Rijnland, zonder 
de kernwaarden van het gebied (rust, ruimte openheid) in gevaar te brengen.  

• Het project draagt bij aan kennis over en bekendheid met het landschap in Holland Rijnland. 
• Projecten die zich richten op het vergroten van de band tussen de burger en de streek hebben 

een pré. 
• Projecten met cofinanciering tot meer dan 50% hebben een voorkeur. 
• Bijdragen zijn in principe eenmalig. 
• De aanvraag dient uiterlijk twee maanden voordat het project van start gaat te worden 

ingediend bij het secretariaat.  
• Het project moet binnen een jaar na indiening van de aanvraag van start gaan. 
• Bij de aanvraag moet een duidelijke omschrijving van het project, de activiteiten en een 

planning bijgevoegd worden. Inclusief een sluitende begroting van inkomsten en uitgaven. 
Hierin dient duidelijk te zijn welke partij een financiële vergoeding krijgt voor welk onderdeel 
van het project. 

• Tevens moet vermeld worden welke andere donatiegevers, sponsoren of financiers zijn 
aangeschreven en welke een bijdrage hebben toegezegd. Ook de eigen bijdrage (eventueel in 
natura) dient vermeld te worden. 

• De verhouding van de projectkosten (overhead, projectleiding) t.o.v. het ingediende project zal 
worden meegewogen in de beoordeling. 

• Op de aanvraag moeten duidelijk naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en eventueel e-
mailadres van de aanvrager staan. 

• Indien de beoogde planning niet wordt gehaald of het project inhoudelijk wijzigt, dient het 
Landschapsfonds daar lopende het project hierover geïnformeerd te worden. 

 
Procedure 
 

• U ontvangt bericht dat de aanvraag is ontvangen, met daarbij een vermelding van de termijn 
waarop de aanvraag wordt behandeld. 

• De ontvangen aanvragen worden behandeld in de bestuursvergadering. Het bestuur vergadert 
minimaal 5 keer per jaar en komt zo nodig vaker bij elkaar. De aanvrager ontvangt zo snel 
mogelijk antwoord van het bestuur. 

• Indien het Landschapsfonds de aanvraag honoreert, wordt binnen zes weken een voorlopige 
beschikking afgegeven. In deze beschikking is aangegeven wanneer u de toegezegde subsidie 
dan wel eventuele voorschotten kunt verwachten. 

• Aanvrager dient binnen drie maanden na de afronding van het project verslag te doen van de 
uitvoering van het project, de bestedingen te verantwoorden en de behaalde doelen te 
evalueren. Na goedkeuring van de verslaglegging volgt een definitieve beschikking. 

• Ingeval de bestedingen lager zijn dan begroot, dan zal het Landschapsfonds de verleende 
subsidie bijstellen en dienen eventuele voorschotten terugbetaald te worden. 

• Met de definitieve beschikking volgt de eindafrekening. 
 
In de uitingen van een gedoneerd project moeten duidelijk het logo en de naam van het 
Landschapsfonds Holland Rijnland vermeld worden. 


