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1 Reiskostenvergoeding voor inventariseren witte gebieden

Hoe kom je in aanmerking voor een vergoeding?

Aangezien wij niet beschikken over ongelimiteerde financiën kunnen wij niet

iedereen zonder toestemming vooraf vergoedingen geven. We willen van te

voren weten wie welke gebieden gaat inventariseren en hoeveel geld daar

ongeveer mee gemoeid is. Op deze manier houden we goed zicht op de uitga-

ven, maar ook op de dekking van de inventarisatie. Als bijvoorbeeld veel

mensen zich opgeven voor een inventarisatieronde in Friesland, zullen we enkele

daarvan vragen naar Groningen te gaan. Vandaar dat je van te voren moet

aangeven wat je plannen zijn en wat het allemaal gaat kosten. Het opgavefor-

mulier (meegestuurd met deze Nieuwsbrief) voor het inventariseren van Witte

Gebieden kan dient te worden opgestuurd naar het Libellenproject (p/a Niels

Dingemanse, Rijksstraatweg 132A, 9752 BL Haren). Dit formulier moet twee

weken na het verschijnen van deze Nieuwsbrief (uiterlijk 15 mei) binnen zijn.

Het is van groot belang dat in het komende veldseizoen zoveel mogelijk witte

gebieden geïnventariseerd gaan worden. Elders in deze speciale Nieuwsbrief kun

je lezen wat de witte gebieden zijn in Nederland. Vergeet daarbij niet het

controleren van oude vliegplaatsen. Deze gebieden liggen vaak niet dicht in de

buurt van waar je woont. Dankzij een subsidie van de Uyttenboogaart Eliasen

Stichting is het mogelijk reiskosten vergoeding te krijgen. Wat je moet doen om

in aanmerking te komen voor een reiskostenvergoeding staat in dit hoofdstuk.
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Mocht je meer witte gebieden willen inventarise-

ren, dan kun je meer formulieren aanvragen bij

Niels Dingemanse, of zelf een kopietje maken.

Vervolgens gaat de Libellencommissie beoordelen

of de reiskosten vergoed gaan worden. Voor eind

mei hoor je dan of je in aanmerking komt voor de

vergoeding. Aan het eind van het seizoen (uiterlijk

eind september) moet je dan je declaratie (bon-

netjes!) samen met je waarnemingen inleveren.

Heb je in mei geen verzoek ingediend maar in

september kom je wel met een declaratie dan

kunnen wij niet garanderen of je kosten vergoed

worden. Alleen met onze toestemming vooraf krijg

je gegarandeerd je geld. Het is goed mogelijk dat

er na deze ronde nog wat geld overblijft. Heb je na

15 mei nog een goed idee, of wil je toch wel witte

gebieden gaan inventariseren: neem contact op

met Niels Dingemanse, en hij kan vertellen of er

nog geld over is voor inventariseerwerk.

De volgende acticiteiten

komen in aanmerking:

(ongeveer naar prioriteit:)

1 )lnventarisatie van de

grotere witte gebieden

(zie hfst. 2)

2) soort-

arme uurhokken bui-

ten de grote witte

gebieden

3) van bijzondere

soorten

4) van oude

Vindplaatsen

Onder reiskosten verstaat de Libellencommissie:

* Openbaar vervoer

-een treinkaartje

-een huurfietsdagkaart van f 6,-

-een strippenkaart è f 0,72 per strip

* Auto

-een standaard brandstofvergoeding

per kilometer: benzine 15 cent,

gas 10 cent, diesel 12,5 cent

Gebruik voor je kostenoverzicht de bovenstaande categorieën en prijzen.

Na de inventarisatie stuur je de waarnemingen met de declaratie naar Michiel van

der Weide. Geef duidelijk aan welke waarnemingen bij de reiskostendeclaratie

horen. Als geen waar-

nemingen worden

ingeleverd zullen wij

ook niet tot betaling

overgaan.

Opsturen naar:

Libellenproject p/a

Niels Dingemanse

Rijkstraatweg 132A

9752 BL Haren

DUS:

-) Stuur binnen twee weken jouw plannen voor

het inventariseren van Witte Gebieden met

een kosten plaat je naar het projekt.

-) Rond 20 mei krijg je te horen of je voor

vergoeding in aanmerking komt.

Lever je waarnemingen, vergezeld van

declaratie (inclusief bonnetjes) uiterlijk eind

September in.


