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Programma
Agenda: 

1. 11:00 - 11:05  Opening (Mathieu) 
2. 11:05 - 11:15  Kennismaking Wim Ruis IVN (Wim)  
3. 11.15 - 11.25  Vergoedingen en verzekering (Marianne)  
4. 11:25 - 11:55  Subsidieregeling Toerisme Zuid-Holland (Marianne)  
5. 11:55 - 12:40  Terugkoppeling (Mathieu)  

• Social media (Wie vanuit de groep?) 
• Terreinverkenning (Wie vanuit de groep?) 
• Andere onderwerpen…? 

6. 12:40 - 12:50  Onderwerpen communicatie (Vera) 
7. 12:50 - 13:00  Rondvraag en nieuwe datum (Mathieu)  
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Kennismaking Wim Ruis



Overeenkomst, vergoeding en verzekering
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Verzekering

* Via Inzet78

* Ga je een gebied 
of plek verkennen? 
Ook als je alleen 
gaat: meld het op de 
JC app (anders ben 
je niet verzekerd).

Overeenkomst

* Overeenkomst wordt 
begin december 
toegestuurd (vragen?)

* Ondertekening als we 
elkaar in het echt zien 
(waarschijnlijk januari)

(Marianne)

Vergoeding

* Formulieren voor vergoeding 
kun je nu al indienen per maand.
Ook zonder getekende 
overeenkomst.

* Heb je een gebied of historische 
plek bezocht? Dan mag je de uren 
dat je daar was op het 
vergoedingenformulier schrijven. 



Subsidie privincie Zuid-Holland (Marianne)
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• Subsidie om toerisme te bevorderen
• Aandacht voor nationale parken en jongeren
• We vragen subsidie aan voor fase 2: de uitrol van de 

jongerencommunity door het kernteam
• We zitten nu in fase 1 (opstart: vorming kernteam en voorbereiden 

social media)
• Voor 15 december indienen, daarna mogen we starten met fase 2



Subsidie privincie Zuid-Holland (vervolg)
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Waar hebben jullie geld voor nodig?

• Vergoedingen kernteam
• Training (wat)?
• Materialen (wat)?
• Organisatie opruimdag
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Terugkoppeling (Mathieu)

Hoe is het gegaan de afgelopen maand?
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Social media
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. 

Welke gebied hebben jullie de 
afgelopen maand bezocht?
Wordt het de komende maand 
natuur of historie (of allebei)?

Terreinverkenningg



Foto’s
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www.nldelta.nl/jc
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Onderwerpen voor communicatie
(Vera)
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Rondvraag en 
nieuwe datum:



www.visitnldelta.nl
www.nldelta.nl  

Tot de
volgende

keer!
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