
 

 
 

Welke voorwaarden zijn verbonden  
aan het servicepunt? 
 

Om duurzaam, effectief en eerlijk om te gaan met de beschikbare middelen om activiteiten te (blijven) 

ondersteunen zijn er een aantal voorwaarden waar de aanvraag aan moet voldoen. 

- De activiteit voedt de trots van de agrarische sector. 

- De activiteit van de aanvrager dient een maatschappelijk doel. 

- De activiteit is verbindend van aard. 

- De activiteit nodigt uit tot interactie, bijvoorbeeld een gesprek tussen boeren, tuinders en de 

samenleving of zet mensen aan het denken. 

- Agrarisch ondernemers zijn betrokken bij de uitvoering van de activiteit. 

- De activiteit geeft een positieve impuls aan de beeldvorming over de sector in de samenleving, 

maar gaat een ‘lastig gesprek’ niet uit de weg. 

- LTO Noord is zichtbaar in de communicatie-uitingen rondom de activiteit. Ook moet duidelijk 

worden gecommuniceerd dat LTO Noord bijdraagt aan de activiteit door middel van een tekst en 

vermelding van logo. Tekst en logo worden aangeleverd door LTO Noord, toegespitst op de 

context waarin het geplaatst wordt. 

- LTO Noord ontvangt na afloop van de activiteit een kort verslag over de activiteit met behulp van 

de vragen uit de bijlage ‘evaluatie activiteit ondersteund door servicepunt LTO Noord’.  

- LTO Noord kan communiceren over haar betrokkenheid bij de activiteit richting leden (en 

potentiële leden). 

- LTO Noord vraagt je om, indien van toepassing en wanneer de mogelijkheid er is, de verkregen 

financiële bijdrage terug te betalen, hiermee blijft de pot voor andere aanvragers gevuld.  

- LTO Noord deelt de aan jou aangeboden kennis, producten en diensten in een toolkit welke 

toegankelijk is voor alle aan het LTO Noord Servicepunt verbonden initiatieven en afdelingen om 

onderlinge kennisdeling en samenwerking te bevorderen. 

 

LTO Noord heeft op elk moment het recht om zonder opgaaf van reden de toezegging te weigeren of in te 
trekken. 

Dit kan voorkomen als bijvoorbeeld afspraken niet nagekomen worden of als de activiteit LTO Noord of de 
agrarische sector schade berokkend.  

 


