
 

 
 

Projectfonds GBN 
 

Gierzwaluwbescherming Nederland heeft voor haar leden een projectfonds in het leven geroepen 

om projecten ter bescherming van de gierzwaluw met een geldbedrag tot maximaal €500, - te 

ondersteunen. 

VOORWAARDEN: 

 Iedereen die lid is van GBN mag een aanvraag indienen. 

 De aanvrager is de ontvanger van de bijdrage. (Voor GBN is de aanvrager tevens 
projecteigenaar). 

 De aanvraag dient een invulling te geven aan de doelstellingen van de vereniging: de 
bescherming van gierzwaluwen en/of actuele thema’s van GBN. 

 De projecten dienen binnen Nederland of België te worden uitgevoerd. 

 Projecten dienen concreet te zijn en binnen een jaar resultaat op te leveren (denk bij 

“resultaat” bijvoorbeeld aan nestkasten die binnen een jaar opgehangen zijn, de kasten 

hoeven niet binnen een jaar bezet te zijn door gierzwaluwen). 

 Projecten mogen niet al zijn gerealiseerd. 

 Projecten mogen geen commerciële doeleinden hebben. 

 Een lid van GBN mag slechts eenmaal per jaar een aanvraag doen. 

 Voor een project mag slechts eenmaal een bijdrage gevraagd worden. 

 De aanvraag dient schriftelijk te worden ingediend en vergezeld te gaan van een toelichting 

op het project (projectplan) en een projectbegroting. 

 Projecten mogen niet vervangend zijn voor wettelijk verplichte mitigatie zoals bedoeld in de 

Natuurwet. Ze mogen wel aanvullend zijn op verplichte mitigatie. 

 

REGELS: 

 Voor een project is maximaal €500,-  beschikbaar.  

 Bij elke aanvraag wordt gekeken naar de kwaliteit van het project. 

 Bij toekenning wordt voorrang gegeven aan: 
o duurzame projecten (die niet snel kunnen worden verwijderd door volgende 

eigenaar); 
o projecten met duurzame materialen. 

 Zo nodig dient de aanvrager aanvullende informatie te verstrekken. 

 GBN neemt binnen drie maanden na indiening van een volledige aanvraag een besluit over 

het al dan niet toekennen van een bijdrage en over de hoogte van de bijdrage. 

 Dit besluit wordt de aanvrager vergezeld van argumentatie schriftelijk meegedeeld. 

 Op verzoek kan na honorering van de aanvraag een voorschot van 50% van het toegekende 

bedrag aan de projecteigenaar worden verstrekt. Het voorschotbedrag dient achteraf door 

middel van facturen/declaraties verantwoord te worden. 

 De rest van het bedrag wordt overgemaakt op basis van aan GBN voorgelegde facturen en/of 

declaraties. 



 

      Versie 2018  

 GBN dient minimaal halfjaarlijks op de hoogte te worden gehouden van de voortgang van het 
project en eventuele wijzigingen in de uitvoering en financiering. 

 In publicaties en andere vormen van communicatie dient GBN vermeld te worden als 
sponsor van het project. 

 Na afloop van het project ontvangt GBN een verslag van de resultaten van het project ter 
publicatie in het Gierzwaluwen Bulletin en op de website van GBN. 

 
VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET GBN BESTUUR: 

GBN is verantwoordelijk voor het toekennen van de subsidies. Het bestuur legt over het toekennen 

van de gelden in de jaarrekening verantwoording af aan de Algemene Leden Vergadering.  

GBN is niet aansprakelijk voor de projecten die ze ondersteunt. 

GBN kan besluiten (een deel van) het toegekende bedrag niet uit te keren als de stand van zaken van 

het project daar aanleiding toe geeft. 

 

 

 


