
 

 
Algemene richtlijnen van het GroenDoen Fonds 
 
 
Het GroenDoen Fonds toetst alle aanvragen op onderstaande richtlijnen:  
 
 Stichting of vereniging 

De aanvrager is een stichting of vereniging die in Nederland is gevestigd. Heb je een goed 
idee als individu? Dan kun je een lokale stichting of vereniging vragen om de aanvraag 
namens jou in te dienen. De stichting of vereniging moet in bezit zijn van een bankrekening. 
Privépersonen, commerciële bedrijven en fondsen kunnen geen aanvraag bij het GroenDoen 
Fonds indienen.  
 
 Beleefbaarheid en betrokkenheid 

Het project moet toegankelijk en/of beleefbaar zijn voor het grotere publiek, specifiek voor 
de buurtbewoners. Zo kunnen veel mensen in de omgeving van meer groen genieten. 
Bovendien draagt het project zo bij aan meer bewustwording. Het project wordt gedragen 
door buurtbewoners. Om de betrokkenheid en de instandhouding van het initiatief te 
garanderen, vragen wij minimaal tien personen de Green Pledge te ondertekenen. Dit zijn tien 
personen die aangeven betrokken te zijn bij het project. 
 
 Inheemse bomen en struiken 

Binnen het plan staat de aanplant van één of meerdere inheemse bomen en/of struiken 
centraal. Het is belangrijk dat er voornamelijk inheemse soorten worden geplant. Waarom? 
Een deel van de inheemse dieren in Nederland is exclusief afhankelijk van inheemse boom- 
en struiksoorten. Ook vind je in en rondom inheemse soorten vaak meer variatie aan 
diersoorten in vergelijking met uitheemse soorten. Kies je er toch voor uitheemse soorten te 
planten, dan vragen wij om een toelichting hierop.  
 
 Toestemming 

De grondeigenaar heeft toestemming gegeven voor het project en voor de aanplant van 
bomen en struiken. Is de aanvrager niet zelf de eigenaar van de grond? Dan vragen we je om 
een schriftelijke toestemming. 
 
 Start en realisatie van het project 

De activiteit mag nog niet gerealiseerd of gestart zijn voordat de subsidie is aangevraagd. 
Ook is het belangrijk dat de aanplant binnen 12 maanden na aanvraag gerealiseerd is.  
 
 Locatie 

Het project vindt plaats in Nederland of in het Caribisch deel van het Nederlands  Koninkrijk. 
  



 
 
  
 Donatie 

De gevraagde donatie van het GroenDoen Fonds is meer dan € 500,- en maximaal € 5.000,-. 
Aanvragen van minder dan € 500,- nemen wij niet in behandeling. Komt je aanvraag onder 
de € 500,- uit? Probeer de aanvraag dan te combineren met een ander initiatief of breid je 
initiatief uit, zodat je boven het drempelbedrag uitkomt.  
 
 Vergunning 

Het kan zijn dat er een vergunning nodig is om de werkzaamheden uit te mogen voeren. In 
dat geval ontvangen wij graag een afschrift van de vergunning. Is er geen vergunning nodig, 
dan vragen we je dat ook te vermelden bij je aanvraag.  
 
 
Overige voorwaarden voor deelname 
Om je aanvraag goed te kunnen behandelen, hebben we een aantal documenten van je 
nodig. Dit zijn:  
 

• Een ingevuld aanvraagformulier; 
• De Green Pledge, ondertekend door tien personen die bij het project betrokken zijn; 
• De beplantingslijst voor het project. Dit is een offerte van de kwekerij of hovenier, met 

daarin een overzicht van de aan te planten soorten bomen, struiken en overige 
beplanting; 

• Een overzichtskaart of plattegrond waarop het beplantingsplan staat uitgewerkt. Dit 
kan ook een handgemaakte schets zijn die het plan inzichtelijk maakt; 

• Foto’s van de huidige staat van de projectlocatie; 
• Schriftelijke toekenning voor de uitvoering van het project van de grondeigenaar 

(indien de grond niet van de aanvrager is); 
• Een afschrift van de vergunning (indien er een vergunning nodig is voor de 

werkzaamheden);  
• Optionele documenten: 

o Projectplan 
o Projectbegroting 
o Dekkingsplan 

 
Communicatie 
We willen het GroenDoen Fonds bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht brengen. Zo 
werken we samen aan een groene en bosrijke leefomgeving. Daarom vragen we jou om Trees 
for All en het GroenDoen Fonds minimaal één keer te noemen als (co)financier van het 
project op je sociale media, de website van de aanvrager, via de pers en/of bij de 
projectlocatie.  
 



 
 
Rapportage 
Wanneer het project is afgerond, stuur je ons een korte rapportage toe. Deze rapportage 
bevat foto’s van de aanplant, informatie over hoe het planten is gegaan en een toelichting of 
het projectplan is uitgevoerd zoals beschreven in de aanvraag. Je ontvangt hiervoor een 
formulier van ons dat je kunt invullen en opsturen. De rapportage ontvangen we graag zo 
snel mogelijk na afloop van het project.  
 
Goed om te weten: in 2023 maakt energieleverancier Vandebron het GroenDoen Fonds mede 
mogelijk. Met het delen van je rapportage geef je toestemming voor het gebruik van de 
foto’s en teksten voor de communicatie-uitingen van Trees for All en Vandebron over het 
GroenDoen Fonds. Ook geef je met je deelname toestemming voor een eventueel bezoek 
van Trees for All en/of Vandebron aan de projectlocatie.  
 
Speciaal voor Vandebron-klanten  
Als klant van Vandebron kun je een GroenDoen Fonds aanvraag doen via deze pagina. Als je 
geen klant bent van Vandebron, kun je een aanvraag doen via de reguliere pagina. 
 
 
Projectkosten  
 
Kosten die voor een donatie in aanmerking komen: 
De beplanting. Dit zijn bomen, struiken en eventueel een deel van de overige vaste 
beplanting. Afhankelijk van het project kan een deel van de kosten voor het planten 
onderdeel zijn van de donatie.  
 
Kosten die niet voor een donatie in aanmerking komen: 

• Eenjarige planten en zaden 
• Plantbenodigdheden, zoals compost of andere bodemverbeteraars, boompalen, 

boombescherming, scheppen en handschoenen 
• Transport van de beplanting 
• Organisatie, marketing, communicatie 
• Catering 
• Grondwerkzaamheden 
• Speeltoestellen 
• Bestrating 

https://treesforall.nl/groendoen-fonds-vandebron/
https://treesforall.nl/projectaanvraag-indienen/groendoen-fonds/
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