
 
 

 
 
 

BIJLAGE AANVRAAGFORMULIER STIMULERINGSBIJDRAGE JAAR 2022 
 

 
Leden van kenniscoöperatie Niscoo u.a. hebben recht op een stimuleringsbijdrage voor een 
aantal kennisproducten, waarover de coöperatie met de leveranciers afspraken heeft 
gemaakt. De subsidiabele diensten zijn op pagina 2 vermeld, evenals de maximale bijdrage.  
 
 
Ondergetekende verklaart als lid van coöperatie Niscoo u.a. naar waarheid te hebben 
ingevuld:  
 
Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Postcode: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Woonplaats: ………………………………………………………………………………………………………………….  
 
Volledige IBAN nummer NL: ………………………………………………………………………………………….  
 
 
Datum: …………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
Plaats: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Handtekening: ……………………………………………  
 
N.B. Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen. Uw declaratie 
moet uiterlijk op 1 december 2022 door ons zijn ontvangen. U kunt dit formulier, vergezeld 
van een kopie van de factuur, mailen naar info@niscoo.nl.  
 
Aandachtspunten:  

• Vergeet niet op de bijlage aan te kruisen waarvoor u een bijdrage aanvraagt.  
• U moet de factuur zelf rechtstreeks aan de leverancier betalen.  
• VERGEET UW IBAN NUMMER NIET IN TE VULLEN.  
• Het kennisproduct moet zijn afgenomen tussen 1 september 2019 en 31 augustus 

2020  



 
 
 

Overzicht subsidiabele activiteiten Niscoo 

 Omschrijving Organisatie Niscoo 
bijdrage 

Aanvraag 

1 Studiegroep kringloop Na afstemming 50%, max 
€250 

 

2 Bedrijfsontwikkelingsplan, 
te denken valt aan 
Economisch, natuur, Agro 
forestry, etc. 

Na afstemming & 
minimaal 2 jaar lid & 
eens per 5 jaar. 

50%, max 
€750 

 

3 Studiegroepen bodem Na afstemming 50%, max 
€250 

 

4 Studiegroepen 
gewasopbrengst 

Na afstemming 50%, max 
€250 

 

5 Studiegroepen 
bemestingsplan 

Na afstemming 50%, max 
€250 

 

6 Studiegroep vee 
management 

Na afstemming 50%, max 
€250 

 

7 Individueel grondadvies Na afstemming 50%, max 
€250 

 

8 Deelname 
Pootaardappelacademie 

Pootaardappelacademie 50%, max 
€250 

 

9 Integratie sectoren 
(Onderzoek/plan) 

Na afstemming 50%, max 
€500 

 

10 Communicatiecursus Na afstemming 50%, max 
€250 

 

11 Gewasscan middels drone Na afstemming 50%, max 
€250 

 

12 Studiegroep Natuurboeren Na afstemming 50%, max 
€250 

 

Versie 2022 

Vooraf afstemmen en bij declaratie verantwoorden middels een omschrijving van de activiteit 
of het programma. Niscoo behoudt zich het recht van deze tabel af te wijken en om de lijst op 
welk moment dan ook aan te passen.  


