
 

 
 

 
Vouchersysteem Groene Loper Deventer 

 
 
De Groene Loper Deventer 
IVN Overijssel en De Ulebelt verbinden in het project Groene Loper Deventer bestaande 
buurtinitiatieven in het groen, en maken deze initiatieven zichtbaar, zodat zoveel mogelijk 
mensen in aanraking komen met de natuur dicht bij huis. 
De Groene Loper Deventer maakt onderdeel uit van de Groene Loper Overijssel, een provinciaal 
project om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit.  
Een mooie manier om dat te doen is door de vele lokale groene (buurt-)initiatieven in Deventer, 
van klein tot groot, beter zichtbaar te maken. Zichtbaar voor elkaar, voor professionals, en voor 
de inwoners van Deventer! 
 
 
Voucher-regeling Groene Loper Deventer 
Er zijn veel mensen in Deventer actief om hun eigen omgeving en buurt groener te maken, 
bijvoorbeeld door geveltuintjes aan te leggen, een wijkmoestuinproject te beginnen, een 
natuurspeelplek te ontwikkelen, of wandelroutes uit te zetten. Hierdoor knappen buurten en 
wijken op, leren buurtbewoners elkaar kennen, en genieten meer mensen van de natuur dicht bij 
huis. De Groene Loper Deventer biedt dergelijke projecten de mogelijkheid om financiële 
ondersteuning aan te vragen, zodat zij nog meer Deventenaren kunnen betrekken bij natuur, 
landschap en biodiversiteit. 
 
 
Criteria Voucheraanvraag 
De aanvragen en het bestedingsdoel voldoen aan de volgende criteria: 
 

a. De aanvrager doet deze aanvraag als vrijwilliger bij een gedragen buurtinitiatief (gedragen 
door een groep van bewoners en/of door bedrijven/organisaties/scholen/etc. Dus geen 
één-persoons initiatief) of namens een vrijwilligersorganisatie die het algemeen belang 
dient, en geen winstoogmerk heeft. Maximaal één aanvraag per  buurtinitiatief of 
vrijwilligersorganisatie. 
 

b. De aanvrager committeert zich aan het vormen van een Groene Loper Deventer met 
andere initiatieven (bijvoorbeeld fysiek via een bordje, gezamenlijke communicatie, o.i.d.). 

 
c. De voucher wordt in het kalenderjaar 2015 besteed. 

 
d. De voucher wordt besteed op een manier die bijdraagt aan de zichtbaarheid 

(communicatie en promotie), de samenwerking, het kennisniveau (advies op opleiding) of 
de effectiviteit (werving vrijwilligers, aanschaf materialen) van bestaande en nieuwe 
groene buurtinitiatieven in de gemeente Deventer. 

 
In totaal is € 20.000 beschikbaar, in vouchers van € 500 tot € 1000. 
 

https://www.ivn.nl/overijssel
http://www.ulebelt.nl/


Procedure voucher-aanvraag 
De aanvraag, via dit digitale formulier, beschrijft de inhoud van de activiteit, voor wie het 
georganiseerd wordt, wat de verwachte deelname is en in welke mate deze bijdraagt aan de 
doelstelling van de Groen Loper Deventer. 
 
Er zijn twee deadlines voor het indienen van de aanvraag: 1 juni 2015 en 1 september 2015. 
Aanvragen die voor 1 juni 2015 binnen zijn, worden uiterlijk 30 juni 2015 beoordeeld. 
Aanvragen die voor 1 september 2015 binnen zijn, worden uiterlijk 30 september 2015 
beoordeeld. 
 
 
Tegenprestatie 
Projecten die een voucher ontvangen verklaren zich bereid om eind 2015 hun (leer)ervaringen te 
delen, bijvoorbeeld tijdens een presentatie op een evenement. 
 
 
Meer informatie 
Neem voor meer informatie contact op met:  
Maike Nelissen, De Ulebelt, tel. 0570 - 653 437, m.nelissen@ulebelt.nl 
Marieke Ankoné, IVN Overijssel, tel. 06 - 478 733 94, m.ankone@ivn.nl 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1xmoqC3wDNtm700h3E0FtFp4x_RepUdb_F5mroRrTg-Y/viewform?c=0&w=1

