WAT VERSTAAN WE ONDER NATUURBELEVING?

DikGroen wil kinderen en jongeren in de natuur trekken.
Dat betekent echt de natuur beleven door daadwerkelijk
door de natuur te struinen, te spelen, te ruiken, te voelen,
te leren, te onderhouden of te beschermen. Aanvragen
voor financiële ondersteuning die daarop gericht zijn
maken kans om gehonoreerd te worden.

HET ONTSTAAN VAN DIKGROEN

DikGroen Stichting is in 2008 opgericht door Andrea
Groenewegen en Egbert Dikkers. Zij hebben passie
voor de natuur en willen met DikGroen bijdragen
aan natuurbeleving en natuurbehoud bij generaties
na hen.

DIT DOEN WE

Financiële ondersteuning van natuurbeleving voor kinderen
en jongeren (t/m 25 jaar).

DIT WILLEN WE

DikGroen wil kinderen en jongeren in de natuur trekken.

ZO KUN JE AANVRAGEN

Een aanvraag voor financiële ondersteuning van een
natuurbeleving kan gedaan worden via onze website.

ZO KUN JE DONEREN

DikGroen heeft de ANBI status waardoor
schenken financieel aantrekkelijk kan zijn.
Wij gaan graag met u in gesprek om de
mogelijkheden van schenking/donatie te
bespreken.

info@dikgroen.nl
www.dikgroen.nl

FINANCIËLE ONDERSTEUNING
VAN NATUURBELEVING
VOOR KINDEREN EN
JONGEREN

WAT DOET DIKGROEN?

WAAR MOET EEN AANVRAAG AAN VOLDOEN?

HOE KUN JE EEN IDEE INDIENEN?

DikGroen wil helpen om kinderen en jongeren tot en met
25 jaar een natuurbeleving mee te geven die kan leiden tot
het opbouwen of versterken van een band met de natuur.

•
•
•
•

Via het online formulier op onze website kun je een
aanvraag voor financiële ondersteuning indienen.

Deze hulp bestaat uit het aanbieden van kleinschalige,
financiële ondersteuning voor natuurbelevingsprojecten
aan deze doelgroep.
DikGroen organiseert zelf geen projecten maar richt
zich 100% op het financieel mogelijk maken van natuurbelevingsprojecten.

het betreft natuurbeleving in Nederland;
DikGroen is hoofdsponsor;
inschatting van het aantal kinderen dat deelneemt;
financiële onderbouwing.

Aanvragen van € 50,- tot € 750,- maken de meeste
kans.
Een volledig overzicht van de richtlijnen en
voorwaarden staat op onze website.

Bij de beoordeling en toekenning van aanvragen streeft
DikGroen naar diversiteit en kwaliteit in relatie tot de
stichtingsdoelstelling en het nog beschikbare budget.
Het Bestuur van DikGroen stelt jaarlijks een bedrag ter
beschikking ten behoeve van natuurbelevingsprojecten.
Het uitgangspunt is om binnen 1-2 weken na
ontvangst van een aanvraag terugkoppeling
te geven.

