Aanvraagformulier Educatie/Ontvangst groep
Openstelling bedrijf Groenfonds Midden-Delfland
Voorwaarden:












De aanvrager moet deelnemer zijn aan het puntensysteem Groenfonds en aangemeld voor de vergoeding
‘openstelling bedrijf’.
De aanvraag voor vergoeding aan het Groenfonds kan slechts voorafgaand aan de openstelling worden
ingediend, niet meer dan een maand van te voren en uiterlijk 1 week voor uitvoering. Dit kan via de mail
astrid@vockestaert.nl en telefonisch (kan ook via het antwoordapparaat) aan het kantoor van ANV
Vockestaert, tel nummer 015-3807112.
De vergoeding bedraagt € 80,- voor de ontvangst van 1 groep tot een maximum van 6 per jaar.
De groepsgrootte moet min. 10 personen zijn, anders vooraf overleg met ANV Vockestaert.
De duur van de openstelling is minimaal 1 ½ uur.
Als er een combinatie van 2 groepen is wordt er na 2 uur aanvullend een vergoeding van € 20,- per half uur
vergoed tot maximaal 3 uur.
Het aanvraagformulier moet uiterlijk 2 weken na ontvangst van de groep ingediend zijn.
Na indiening bij het Groenfonds worden de aanvragen verzameld en door het bestuur beoordeeld op
correcte uitvoering. Bij uitzonderlijke aanvragen kan van te voren contact worden opgenomen met ANV
Vockestaert.
Indien u via een andere organisatie een vergoeding ontvangt moet dit gemeld worden en wordt dit in
mindering gebracht op het totaalbedrag.

1. Invullen door aanvrager
Naam
Adres
Postcode en Plaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Bank/gironummer
Ligt de locatie in het Reconstructiegebied Midden-Delfland of de Groeneveldsepolder
Ontvangt u via een andere organisatie een vergoeding?
Naam organisatie
Indien ja, welk bedrag
€
Datum melding aan
Datum ontvangst
Vockestaert
groep
Controle door medewerker Groenfonds
Naam medewerker
2 Invullen door leerkracht/contactpersoon
Naam school of
instelling
Adres
Postcode
Woonplaats
Datum
bezoek
Telefoonnr.
Aanvangstijd

groep
Aantal personen
Naam
Leerkracht/contactpersoon
Handtekening
Leerkracht/contactpersoon
Vertrektijd

Ondergetekende aanvrager verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld:
Datum:
Naam:
Handtekening:

Ja / nee
Ja / nee

Ja / nee

