
 
 

Afspraken boerderijlessen legpluimveehouderij BME                  oktober 2019 

Factureren boerderijlessen legpluimveehouderij BME 

 

Stichting Blij met een Ei (BME) stelt per 1 oktober 2019 tot 31 december 2021 financiering beschikbaar voor 

boerderijlessen bij legpluimveehouders die donateur zijn van Blij met een Ei en aangesloten zijn bij het Platform 

Boerderijeducatie Nederland. 

Hierbij de afspraken: 

 Jaarlijks zijn er per legpluimveehouder 8 boerderijlessen beschikbaar a € 120 (excl btw) per les en 

lesmateriaal. Aan een school mag maximaal € 50 (excl btw) administratiekosten in rekening gebracht 

worden. Dit naar gelang de afspraken/werkwijze van een regionaal samenwerkingsverband. 

 

 Om in aanmerking te komen voor vergoeding en lesmateriaal moeten minimaal 2 boerderijlessen per jaar 

gegeven worden. 

 

 Deze lesvergoeding factureert de educatieboer aan BME per mail aan penningmeester@blijmeteenei.nl met 

het volgende factuuradres: 

Stg. Blij met een Ei 

Westerborkerveld 3a 

9439 TK  Witteveen 

 

 De educatieboer draag zorg voor de juiste factuurgegevens op de factuur: 

Volledige NAW gegevens bedrijf 

Factuuradres BME (zie hierboven) 

Factuurdatum 

BTW nummer (indien btw gefactureerd wordt) 

IBAN-rekeningnummer (rekeningnummer behorende bij het bedrijf) 

 

 Bij de facturatie dient een bewijs of bewijzen van uitvoering toegevoegd te zijn. Deze is als bijlage 

toegevoegd. 

De factuur inclusief het bewijs of de bewijzen van uitvoering dienen 2x per jaar te worden ingediend bij 

BME. 

De facturen worden 2x per jaar uitbetaald door BME. Dat wil zeggen 1x eind juli en 1x eind december. 

 

 De boerderijles dient gegeven te worden aan een schoolklas van het primaire onderwijs en/of het voortgezet 

onderwijs. 

 

 Een gefinancierde les aangeboden door het Platform Boerderijeducatie Nederland, bijvoorbeeld tijdens de 

Dutch Food Week, valt buiten deze regeling en dient bij het Platform Boerderijeducatie Nederland 

gedeclareerd te worden. 

NB: aanvulling: stuur een kopie van de factuur ook aan BES naar jeroenspikker@bijtjoonk.nl tbv facturatie school en 

administratie van BES 
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Afspraken boerderijlessen legpluimveehouderij BME                  oktober 2019 

Bewijs van uitvoering boerderijles BME 
 

Contactgegevens educatieboerderij 
Naam bedrijf  

Straat en postcode  

Plaats  

Naam educatieboer  

E-mailadres educatieboer  

 

Contactgegevens school 
Naam school  

Straat en postcode  

Plaats  

Naam contactpersoon  

 

Gegevens uitvoer boerderijles 

Datum boerderijles  

De les is gegeven voor groep 

 
 

Aantal leerlingen  

 

Ondergetekenden verklaren 

Dat de boerdijles gehouden is d.d.                                       
[datum invullen] 

 

Door [naam invullen]  

Aantal leerlingen  

De educatieboer verklaart dat de les niet tevens bij een andere organisatie wordt gedeclareerd. 

Handtekening contactpersoon school:    Handtekening educatieboer: 

 

 


