
 

Aanvraagformulier Groenfonds-vergoeding 
Openstelling bedrijf voor Educatie/Ontvangst groep 
 
Voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen: 
  

 De aanvrager heeft zich via Vockestaert aangemeld voor de vergoeding ‘openstelling bedrijf’ van het 
Groenfonds Midden-Delfland 2018-2023. 

 Dit houdt in dat controle heeft plaatsgevonden op de verzorging/representativiteit van het bedrijf 
(punt 6 van de deelnamevoorwaarden van het Groenfonds) en ook aan de andere 
deelnamevoorwaarden van het Groenfonds wordt voldaan.  

 Op de website van Vockestaert is na te lezen wat het Groenfonds inhoudt, wat de 
deelnamevoorwaarden zijn en vindt u meer informatie over ‘openstellingen’ (verbinding stad-land).  

 De aanvraag voor een vergoeding wordt alleen in behandeling genomen als de openstelling (ontvangst 
groep) vooráfgaand aan de dag van openstelling bij Vockestaert is aangemeld. Dit kan via mail 
astrid@vockestaert.nl of telefonisch (kan ook via het antwoordapparaat) 015-3807112. 

 Vockestaert kan de aanmelding afwijzen, bijv. om onderstaande redenen. U komt dan niet voor 
vergoeding in aanmerking. Indien dit het geval is, verneemt u dat tijdig van ons. 

 Het staat Vockestaert vrij om, bijv. om budgettaire redenen, een limiet in te stellen voor het aantal 
openstellingen per bedrijf en een aanmelding daarom niet te honoreren. 

 Een vergoeding is mogelijk als de te ontvangen groep minimaal 10 personen is en de ontvangst 
minimaal 1,5 uur duurt. 

 Er mag niet al/ook via een andere organisatie een vergoeding worden ontvangen.  

 Bij uitzonderlijke aanvragen moet  van te voren contact worden opgenomen met Vockestaert (bijv. bij 
een combinatie van 2 groepen). 

 Dit aanvraagformulier voor de vergoeding dient uiterlijk 2 weken na de openstelling ingediend te zijn. 

 De vergoeding bedraagt € 80, - per openstelling. 

 
1. Gegevens aanvrager 

Naam  

Adres  

Postcode en Plaats  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

Bank/gironummer  

Vergoeding via andere  
organisatie?  

Ja / nee 

Datum aanmelding 
openstelling bij Vockestaert  

 

 

2. Gegevens ontvangst groep 
Datum   

Tijd  Van ……………… uur tot ………………. uur 

Naam school/organisatie  

Adres/postcode/woonplaats  

Leerkracht/contactpersoon  

Groepsnaam  

Groepsgrootte  

Handtekening 
leerkracht/contactpersoon 

 

 

3. Ondertekening 
Aanvrager verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld: 
Datum:      
 
Naam:        
 
Handtekening:      
   



 

 
                                                                                                  


