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1.  Voorwoord

Een kwart eeuw na de Koude Oorlog is de wereld chao-
tischer, gevaarlijker en onvoorspelbaarder dan ooit. De 
bloedige oorlog in Syrië die gigantische vluchtelingen-
stromen naar Europa stuwt in combinatie met terro-
ristische bedreigingen aan het adres van de Westerse  
samenleving zijn een niet te onderschatte uitdaging 
aan haar incasseringsvermogen en veerkracht. Daar-
mee ook aan het werk van het vfonds. 

Het in herinnering roepen van de verschrikkingen van 
de Tweede Wereldoorlog en het vieren van de zwaarbe-
vochten vrijheid zijn enerzijds urgenter dan ooit. Erken-
ning en waardering voor veteranen en politie, toen- en 
nu, zijn onmiskenbaar groeiende. Aan de andere kant 
is het belangrijk oog te houden voor recente ontwikke- 
lingen in binnen en buitenland. Als de mensheid zijn ge-
schiedenis niet wil kennen, is zij gedoemd die andermaal 
te ondergaan; zij het vrijwel nooit in dezelfde gedaante. 

Hoe bepaal je als vfonds je koers in dit krachtenveld? 
Het vfonds is een nationaal fonds, dus voor geheel Ne-
derland en voor iedereen. Het wil daarom bewust ook 
geen partij zijn in de soms verhitte debatten. Wat we 
wel willen, is stimuleren dat het debat gevoerd blijft 
worden met kracht van argumenten en met respect voor 
elkaar. Openheid van geest en tolerantie zijn daarbij nodig, 
juist wanneer je het hartgrondig met de ander oneens 
bent. 

Het Bestuur van het vfonds zet de route naar 2020 uit. 
Het wil daarin ruimte laten voor flexibiliteit en wend-
baarheid die nodig is. Denk naast bovengenoemde ont-
wikkelingen aan de veranderingen op het gebied van de 
kansspelwetgeving. Hoe die wijziging in de praktijk pre-
cies gaat uitpakken, is onvoorspelbaar. Dat betekent dat 
we moeten blijven zoeken naar mogelijke, alternatieve 
inkomstenbronnen zoals de verkoop van geoormerkte  

vfonds-loten, het bij leven instellen van een fonds op 
naam of legateringen en erfstellingen. Het is een extra 
argument om nog meer werk te maken van het aanha-
len van de banden met onze achterban. Dat zal zicht-
baar moeten worden in onze marketinginspanningen.

Het vfonds is zich bewust van haar unieke positie die 
niet alleen bestaat uit het geven van de terechte erken-
ning aan veteranen, maar ook om de bewustwording 
te stimuleren dat Vrede en Vrijheid niet vanzelfspre-
kend zijn, hetgeen evenzeer geldt voor een vreedzaam 
functionerende, democratische rechtsstaat. Dat kan het 
vfonds niet alleen. Bij het herdenken en vieren wil het 
vfonds straks, 75 jaar na ’40-‘45, een actieve speler zijn. 
Partnerships of samenwerkingsverbanden met andere 
organisaties moeten daarvoor nadrukkelijker worden 
opgezocht. 

Het definiëren van resultaten, het monitoren daarvan 
en het afzetten tegen onze doelstellingen zijn wenselijk. 
 
De keuzes die daaruit voortvloeien, zullen meer dan 
voorheen publiekelijk verantwoord moeten worden. Het 
vfonds is geen eiland, maar een trefpunt waar veel sa-
menkomt. De komst van internet en met name social 
media maken dat we onze missie op een heel andere 
wijze moeten gaan uitdragen. Het volledige potentieel 
benutten van al die mensen die ons gedachtegoed de-
len.

              Mr. Robert S. Croll          Ton J.M. Heerts
              voorzitter            secretaris/directeur



    

4

Be
le

id
sp

la
n 

20
16

 - 
20

20

Missie

Bij de oprichting van de Stichting Fondsenwerving Mi-
litaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers en aanverwante 
doeleinden op 25 augustus 1970 te Doorn, richtte deze 
rechtsvoorganger van het vfonds zich primair op on-
dersteuning van de in haar naam genoemde militai-
ren. Die herkomst zal het vfonds niet verloochenen. De 
doelstelling en missie van het vfonds zijn sindsdien wel 
verbreed. Thans richt het fonds zich op financiële onder-
steuning van drie maatschappelijke deelgebieden:  

1.   erkenning voor- en waardering van veteranen en an-
dere geüniformeerden (in overheidsdienst);

2.   het levend houden van de herinnering aan oorlog, 
vredesmissies, het herinneren, herdenken en gedenken 
van slachtoffers van conflicten en het vieren van de 
vrijheid; 

Dit alles met het oog op 

3.   de instandhouding van vrede, democratie, rechtsstaat 
en stimuleren van de internationale rechtsorde.

 
Visie

Het eerste deelgebied is oorspronkelijk onze enige re-
den van bestaan; daar liggen onze roots. Daar zal het 
vfonds zich op blijven richten. Maatschappelijke ontwik-
kelingen in het verleden maakten echter noodzakelijk 
dat het vfonds zich moest verbreden, zij het dan wel zo 
veel mogelijk in lijn met haar initiële reden van bestaan. 
Dat waren deelgebieden 2 en 3. Opmerkelijk daarbij is 
wel, dat ten diepste het als 3e genoemde -en als laatste 
gekozen- deelgebied wellicht het belangrijkste is van 
het vfonds.

Doorgaans organiseert het vfonds niets zelf om deze 
deelgebieden op de kaart te krijgen. Wij financieren 

slechts andere organisaties die dat doen. Financieel ver-
mogen en inkomsten zijn daarbij essentieel om derden 
te helpen die deelgebieden op adequate, effectieve en 
doelmatige wijze conform onze missie te realiseren. 

Door de huidige maatschappelijke vraagstukken, het 
daarmee gepaard gaande debat en geopolitieke ontwik-
kelingen is de missie van het vfonds maatschappelijk re-
levanter en actueler dan ooit. 

Alle onze inspanningen zijn dan ook primair gericht 
op het vergroten van de bewustwording dat vrede, de-
mocratie, grondrechten en mensenrechten weliswaar 
grondbeginselen van onze rechtsstaat zijn, maar daar-
om nog niet vanzelfsprekend. Het vfonds wil dit doel re-
aliseren via financiering van initiatieven en activiteiten 
rond erkenning en waardering van veteranen en andere 
geüniformeerden én bovendien rond herinneren, her-
denken en vieren van al datgene wat nodig was om die 
vrede, democratie, grondrechten en mensenrechten te 
herstellen.
 
Vanzelfsprekend dat het vfonds elke aanvraag allereerst 
toetst aan de mate waarin de aanvrager een bijdrage 
levert aan de hierboven onder 1, 2 en/of 3 genoemde 
deelgebieden.

Naast beoordeling en daarop gebaseerde (co-)financie-
ring van initiatieven en activiteiten van derden, is het 
vfonds zelf ook actieve speler in genoemde gebieden. 
Het neemt soms zelf initiatief of stimuleert dat. Het 
bevordert ontwikkeling, innovatie en samenwerking, of 
participeert daarin.

Concreet betekent dit dat het vfonds zich richt op steun 
aan activiteiten en initiatieven die gericht zijn op toe-
gevoegde waarde voor eindgebruikers en dat de bij-
dragen van het vfonds in principe complementair zijn. 
Met andere woorden: het vfonds wil als nationaal fonds 
met zijn bijdrage mensen bereiken in zo veel mogelijk 
gemeentes van het Koninkrijk der Nederlanden op basis 
van een aantoonbaar draagvlak. 

2. Missie, visie en ambitie
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Ambitie

Het vfonds opereert daarbij in een dynamisch veld, 
thans dynamischer dan ooit. De dynamiek in de wereld 
van de loterijen maakt toekomstige inkomsten onzeker; 
de kwetsbaarheid van de kernwaarden vrede, democra-
tie, rechtsstaat en internationale rechtsorde lijken bo-
vendien steeds vaker onderwerp van aandacht en zorg.

De analyse is dat daarmee de relevantie  van het vfonds 
toeneemt, maar de ogenschijnlijke vanzelfsprekendheid 
waarmee het zijn subsidies in de toekomst kan blijven 
leveren, vermindert.
Dit beleidsplan geeft de koers van het vfonds aan om - ge- 
geven dit paradigma - zijn maatschappelijke positie toch 
te continueren en waar mogelijk zelfs te versterken.

Het vfonds wil het adagium voeren: “Een klein fonds kan 
slechts kleine projecten doen, een groot fonds kan (en 
moet daarom ook) grote projecten doen!” 

Daarom heeft het vfonds de ambitie om in 2020 gezien 
te worden als de meest natuurlijke partner in de hierbo-
ven genoemde deelgebieden, die vanwege haar finan-
ciële middelen en coördinerende, stimulerende rol het 
verschil kan maken.
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De komende jaren

Zoals al eerder gesteld in de Toekomstvisie 2013-2017, 
is het vfonds ‘een organisatie in transitie’. Daarmee be-
doelt de Raad van Bestuur dat we vanzelfsprekend con-
tinue inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en 
onze organisatie daar zo nodig op aanpassen. Dat was zo  
en zal ook in de toekomst zo blijven.  Aanpassing betekent  
immers dat een zichtbaar en maatschappelijk fonds zich  
rekenschap geeft van zijn omgeving en de dynamiek er-
van. Het vfonds zal dus met een grote mate van omge-
vingssensibiliteit opereren en alert zijn op actuele ont-
wikkelingen en vraagstukken. Naar verwachting zullen 
die alleen maar toenemen en vergen veel flexibiliteit. 
Een doorkijk naar de toekomst over meer jaren zal altijd 
een momentopname blijven.

Ontwikkelingen op drie niveaus, zowel in- als extern, zijn 
daarbij dominant:

a.  Inhoudelijke en beleidsmatige ontwikkelingen ten 
aanzien van de drie maatschappelijke deelgebieden:

   
•  De transitie van ‘memory to history’ van de Tweede 

Wereldoorlog;
  •  Toenemende belangstelling voor het erfgoed van de 

Tweede Wereldoorlog;
  •  Afstemming binnen het brede veld van herinnering, 

herdenken, gedenken en vieren;   
•   Actualisering en internationale dimensie van gewa-

pende conflicten;
•   Sectorbrede samenwerking in het Platform WOII;
•   Inwerkingtreding van de Veteranenwet en daaruit 

voortvloeiende concentratie op complementaire vete-
ranenzorg en nuldelijns ondersteuning;

  •  Verbreding van de oorspronkelijke focus op veteranen 
naar alle geüniformeerden in overheidsdienst die 
zich inzetten voor openbare orde en veiligheid;

  •  Geopolitieke ontwikkelingen die leiden tot maatschap-
pelijke onzekerheid, (asymmetrische) conflicten aan 
de Europese buitengrenzen en de daarmee samen- 
hangende, ongekende omvang van migratiestromen. 

  

b.  Het aantal jaarlijkse aanvragen, de diversiteit en de 
hoogte ervan:

  •  Het aantal aanvragen neemt jaarlijks toe, van 183 in 
2011 tot 351 in 2015;

  •  Toenemende diversiteit van aanvragers;
  •  Toename van het aantal meerjarige verplichtingen 

voor financiële ondersteuning;
  •  Genoemde trends vertonen samenhang met de toe-

nemende naamsbekendheid van het vfonds: men 
weet het vfonds steeds beter te vinden.

  
c. Permanente aandacht voor draagvlak en financiering:
  •  De liberalisering van de Europese regelgeving op het 

terrein van de kansspelen en mogelijke negatieve ef-
fecten daarvan op de hoogte en continuïteit van de 
uitkeringen door de Nederlandse Goede Doelen lote-
rijen;

  •  Het vfonds opereert in een competitief veld tussen 
vele fondsen die zich inzetten voor goede doelen en 
die daarvoor afhankelijk zijn van inkomsten van der-
den;

  •  Negatieve ontwikkelingen op de kapitaalmarkt zijn 
van invloed op het rendement van het eigen vermo-
gen van het vfonds.

 
Op al deze drie niveaus is sprake van internationalise-
ring, actualisering en daarmee samenhangende inhou-
delijke verbreding. De relevantie ervan blijft groot en 
blijkt uit de groeiende publieke en beleidsmatige aan-
dacht ervoor. Dit vertaalt zich ook in een toenemend 
aantal aanvragen bij het vfonds, waarbij de hoogte van 
de gevraagde bijdragen - mede door bezuinigingen bij 
overheden - eveneens toeneemt.  

3. Periode 2016 - 2020



     

7

Beleidsplan 2016 - 2020

    

Focus bij de beoordeling van 
de aanvragen

De geschetste toename van de vraag, bij vooralsnog  
gelijkblijvende of iets toenemende inkomsten, vraagt de  
komende jaren om scherpere, transparante keuzen bij 
het honoreren van aanvragen. Dit gaat eens te meer op 
indien het eigen vermogen zodanig daalt dat het jaar-
lijks rendement van ons eigen vermogen onvoldoende 
blijkt te zijn voor de kosten voor de bureauorganisatie.
Het beoordelingskader van aanvragen wordt dan ook aan- 
gescherpt als instrument voor toetsing op drie niveaus:
a.  op het niveau van de hieronder geformuleerde alge-

mene uitgangspunten (paragraaf 3.1.);
b.  formeel aan de hand van de formele criteria (para-

graaf 3.2.);
c.  inhoudelijk aan de hand van de inhoudelijke prioritei-

ten (paragraaf 3.3.).

3.1.  Subsidiebeleid: algemene uitgangspunten

a.  Ondersteuning door het vfonds levert direct of indirect 
een bijdrage aan de instandhouding van vrede, demo-
cratie, rechtsstaat en internationale rechtsorde. Hoe-
wel dat niet altijd direct meetbaar is zullen we meer 
aandacht vragen voor concrete aantallen deelnemers/ 
bezoekers. Het vfonds honoreert en stimuleert initia-
tieven en activiteiten van organisaties en instellingen 
die zich daadwerkelijk richten op borging van vrede,  
democratie, internationale rechtsorde. Erkenning voor 
en waardering van veteranen en andere geünifor-
meerden en het levend houden van de herinnering 
aan oorlog, het herdenken van slachtoffers van con-
flicten en het vieren van vrijheid zijn daarvoor de be-
langrijkste instrumenten. Impactmeeting maakt daar 
onderdeel van uit zonder dat het een doel op zich 
wordt;

b.  Het vfonds steunt activiteiten en initiatieven die ge-
richt zijn op toegevoegde waarde voor eindgebruikers. 
Denk daarbij aan leerlingen die concreet de activiteit 
kunnen delen in hun omgeving of dat nu thuis is of 
met vrienden.

     Het vfonds wil primair bijdragen waar dat tot een con-
creet aanbod leidt voor inwoners van het Koninkrijk 
der Nederlanden, met focus op twee doelgroepen:

    •  Veteranen en andere geüniformeerden in overheids-
dienst en hun partners. Accent ligt daarbij op de mens 
achter de functionaris;

    •  Leerlingen van primair, voortgezet en middelbaar 
onderwijs en hoger beroepsonderwijs. Bij de leerlin-
gen worden nadrukkelijk de ouders en grootouders 
betrokken. Zij zijn naast de docenten immers de rol-
modellen die de normen en waarden op het vlak van 
democratie en rechtsstaat doorgeven aan opgroei-
ende generaties. Ook in het kader van burgerschaps-
vorming. Specifiek wil vfonds aandacht besteden 
aan intergenerationele kennisoverdracht, zowel in 
informele als formele leeromgeving, met interactie 
tussen de generaties. Kennis van de geschiedenis, 
zeker waar het de Tweede Wereld Oorlog betreft is 
daarbij van belang;

c.   Bijdragen van het vfonds zijn complementair en pro-
jectmatig. Het vfonds moet niet de enige partij zijn 
en samenwerking vice versa is van belang. Het vfonds 
ambieert complementaire financiële of inhoudelijke 
ondersteuning van organisaties en instellingen. Die 
kan eenmalig zijn of het kan op basis van een inten-
tieverklaring voor een langere (meerjarige) periode 
gelden. Ook als sprake is van meerjarige ondersteuning 
wordt deze toegekend op basis van een jaarlijks in te 
dienen aanvraag. Soms fungeert het vfonds als ‘vlieg-
wiel’ om innovaties en ‘ontwikkeling’ in gang te zet-
ten, in de verwachting dat deze na verloop van tijd ‘op 
eigen benen’ kunnen staan;

d.   Het vfonds is een nationaal fonds en zal daarom toe-
zien op een territoriale spreiding van de toegekende 
middelen die recht doet aan dat karakter. Dit is niet 
een maatstaf die in beton is gegoten, doch priori-
teiten kunnen tegen deze achtergrond op terechte 
gronden enigszins schuiven.

Naast de genoemde uitgangspunten hanteert het 
vfonds bij het beoordelen van aanvragen en het stimu-
leren van initiatieven een aantal formele criteria en een 
aantal inhoudelijke prioriteiten. In de volgende paragra-
fen worden deze toegelicht. 

3.2. Subsidiebeleid: formele criteria

Het vfonds baseert bijdragen op transparante toetsings- 
criteria. Deze staan niet op zichzelf maar zijn onderdeel 
van een breed afwegingskader, gebaseerd op de missie  
en de drie boven geschetste uitgangspunten. Niet elke 
aanvraag zal even sterk scoren op ieder onderdeel van het  
wegingskader, maar kans op honorering neemt evenre-
dig toe met het aantal criteria waaraan voldaan wordt.
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Die criteria staan niet op zichzelf. Ze zijn gebaseerd op 
de wens om de middelen van het vfonds zo effectief en 
efficiënt mogelijk in te zetten. Dat wil zeggen: ter on-
dersteuning van duurzame projecten op de drie eerder 
genoemde maatschappelijke domeinen (deelgebieden) 
die tot een concreet aanbod leiden voor de twee doel-
groepen van het vfonds. 
 
De criteria die o.a. gehanteerd worden bij de beoorde-
ling van aanvragen zijn;

a.  Het project valt binnen de doelstelling en ondersteunt 
de missie en de visie van het vfonds;

 
b.  Het project draagt bij aan versterking van een lande-

lijk, geografisch dekkend aanbod;

c.  Het project geeft duidelijk inzicht in het aantal eind-
gebruikers (concreet aantal personen of groepen dat 
beoogd wordt binnen de twee doelgroepen te berei-
ken);

  
d.  Er is sprake van een (breder toepasbare) innovatie of 

ontwikkeling met toegevoegde waarde voor een van 
de drie werkvelden;

e.  Er moet bij de aanvraag duidelijk worden dat er in 
principe sprake is van samenwerking tussen verschil-
lende partijen bij de start van het project;

f.  Er is sprake van een project in het kader van de uitvoe-
ringsagenda van het Platform herinnering en herden-
king WO2 dat sinds april 2016 functioneert;

g.  Er is in beginsel altijd sprake van cofinanciering (en/of 
eigen inkomsten);

h.  In zijn jaarlijkse activiteitenplannen kan het vfonds 
zelf oproepen om aanvragen 

    in te dienen op specifieke deelterreinen.
 

3.3.  Subsidiebeleid: Inhoudelijke prioriteiten

Het vfonds is niet alleen reactief op basis van 
inkomende aanvragen, maar neemt het ook 
zelf initiatief en stimuleert partijen zich te 
verbinden met elkaar. Daarbij hanteert het 
vfonds een aantal agendapunten die geba-
seerd zijn op eigen kennis en inzicht en re-

flectie op actuele maatschappelijke ontwikkelingen in 
relatie tot de missie en visie. Monitoring en evaluatie 
van door het vfonds gesteunde projecten levert even-
eens input aan de eigen agenda, die per definitie het 
resultaat is van de dynamiek binnen de drie werkvel-
den. Aan dit aspect wil het vfonds meer aandacht gaan 
besteden: hoewel soms moeilijk te kwalificeren wil het 
vfonds op termijn door middel van eigen evaluaties en 
draagvlakonderzoek de effectiviteit van zijn ondersteu-
ning zichtbaar maken. Gestreefd wordt naar de ontwik-
keling van een praktisch meetinstrumentarium.

Samen met de lijst van inhoudelijke prioriteiten dient 
zo’n meetinstrumentarium als hulpmiddel bij de inhou-
delijke beoordeling van nieuwe initiatieven en de beoor-
deling van aanvragen. Het fonds wil echter zijn flexibili-
teit behouden en te allen tijde voorkomen dat dergelijke 
instrumenten leiden tot verstarring.

Burgerschap

Vrede, democratie, rechtsstaat en internationale rechts-
orde zijn als grondbeginselen van onze samenleving 
helaas geen vanzelfsprekendheid en vragen om ‘on-
derhoud’. Instandhouding van de vrijheid vraagt daar-
bij soms ook om beperking van die vrijheid op basis 
van wetgeving. Het ‘onderhoud’ van deze kernwaarden 
vraagt om actief ‘burgerschap’. Het vfonds wil dan ook 
projecten ondersteunen waarbij burgerschap, vertaald 
in termen van participatie, grond- en mensenrechten, 
conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, gelijk-
waardigheid en het omgaan met maatschappelijke di-
versiteit een belangrijke rol speelt. Het leven en partici-
peren in vrijheid is immer niet vanzelfsprekend. Zoals op 
onderstaand monument in Washington DC verwoord 
staat: ‘Freedom is not free’. 
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Veteranen

Decennialang werden krijgsverrichtingen door Neder-
landse militairen primair geassocieerd met de Tweede 
Wereldoorlog en de dekolonisatie van Nederlands-Indië. 
Daarbij heeft de Nederlandse regering 580.000 Neder-
landse militairen ingezet, waarvan er ruim 22.000 zijn 
gesneuveld. Daarnaast heeft de Nederlandse krijgsmacht 
sinds 1945 ook aan ca. 50 internationale vredesoperaties 
deelgenomen. Tot op heden zijn daarbij 85.000 militairen 
ingezet ten behoeve van vredes- en politiemissies. Zij le-

verden een concrete bijdrage aan de handhaving van de 
internationale rechtsorde, mensenrechten, veiligheid en 
vrede. 190 van hen kwamen daarbij om. De aandacht en 
waardering voor de inzet van en nazorg voor veteranen 
in ons land is groeiende en belegd in de Veteranenwet 
en organisaties als het Veteraneninstituut. Aanvullend 
wil het vfonds - indachtig zijn oorsprong - bestaande 
organisaties en nieuwe initiatieven op dit terrein blij-
ven ondersteunen. Vooral als het projecten betreft ten 
behoeve van ‘de mens achter de veteraan’ en hun fami-
lieleden.

politie
50.000

brandweer
30.000

Geüniformeerden in Nederland

1. factsheet Veteranen en hun missies, Veteraneninstituut, 2014

380.000 ingezet 170.000 ingezet 30.000 ingezet 85.000 ingezet

Veteranen
2010:
5.000

2014:
3.500

Veteranen
2010:

35.000

2014:
26.500

Veteranen
2010:

15.000

2014:
13.000

Veteranen
2010:

56.000

2014:
82.000

Veteranen in Nederland

Tweede Wereldoorlog Nederlands-Indië Nieuw-Guinea Vredesoperaties

Bron: Veteranen en hun missies, Veteraneninstituut, 2014

Geüniformeerden

Binnen en buiten de grenzen van Nederland zetten bijna 
80.000 mannen en vrouwen zich in voor de openbare 
orde, veiligheid en hulpverlening. Met andere geünifor-
meerden in overheidsdienst wordt in eerste instantie 
politie (50.000) en brandweer (30.000) bedoeld. Mede-
werkers van deze diensten doen vaak dienst onder (toe-
nemend) moeilijke omstandigheden. Aanvragen die leiden 
tot maatschappelijke waardering en erkenning van deze 
groep wil het vfonds stimuleren en ondersteunen.

Defragmentatie

Musea, informatie- en herinneringscentra vervullen een 
belangrijke rol bij het levend houden van de herinnering 
aan de Tweede Wereldoorlog, de dekolonisatie en het vie-
ren van bevrijding en vrijheid van Nederland.
In totaal zijn er meer dan 80 instellingen actief op dit 
terrein, die een breed en nog steeds toenemend publiek 
bedienen. De meeste opereren autonoom van elkaar. Dat 
levert een veelzijdig en decentraal aanbod op. Het vfonds 
ziet op basis van de (toenemende) aanvragen uit dit veld 
ook veel overlap voortkomend uit gebrek aan onderlinge 
afstemming. Het vfonds ziet winst in het delen van ken-
nis, professionalisering en verbinden van initiatieven. 
Daarmee volgt het vfonds de ambitie van de sector zelf, 
zoals geformuleerd in de uitgangspunten van het Plat-
form WOII.
Aanvragen, dus ook die uit andere deelgebieden, zullen 
dan ook mede worden beoordeeld op samenwerkings-
aspecten, afstemming en effectieve geografische sprei-
ding van het aanbod. Het ontwikkelen van (thematische) 
routes en collectieve marketing wordt daarbij als effec-
tief instrument gezien.  
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Het vfonds richt zich de komende jaren, in samenwer-
king met het Platform WOII, op drie thematische routes.

Liberation Route
Dit is een steeds uitbreidende internationale herden-
kingsroute. De route vormt een schakel tussen de be-
langrijkste regio’s tijdens de opmars van de geallieerden.

Verzetsroute
Deze representeert de repressie en terreur t.o.v. burgerte-
genstanders van de Nazi’s. Route zal o.a. lopen van Oranje 
Hotel, NM Kamp Amersfoort, Sachsenhausen richting Da-
chau, Mauthausen. Het jaar 2018 is door het Platform WOII 
aangemerkt als ‘Jaar van het Verzet’ en ontwikkelt plannen 
om in dat jaar extra aandacht hiervoor te genereren.

Vervolgingsroute
Deze route start bij het vervoer uit de Hollandse Schouw- 
burg in Amsterdam naar Westerbork en loopt van daaruit 
via o.a. Auschwitz en Maidanek naar Sobibor in Polen.

Bij alle routes richt het vfonds zich onder meer op de 
Nederlandse musea en herinneringscentra zoals de Hol-
landsche Schouwburg, Oranje Hotel, NM Kamp Amers-
foort, NM Kamp Vught, Westerbork, en oorlogs- en ver-
zetsmusea.

Internationalisering

Nederland functioneert niet in ‘splendid isolation’ maar 
maakt deel uit van de internationale rechtsorde en be-
vindt zich in het speelveld van geopolitieke ontwikkelin-
gen. Aanvragen die zich rekenschap geven van de inter-
nationale context van en invloed op (de geschiedenis) 
van ons land hebben de bijzondere aandacht van het 
vfonds. Dat geldt zowel voor het werkveld erkenning 
voor en waardering van veteranen als het levend hou-
den van de herinnering aan oorlog, het herdenken van 
slachtoffers van conflicten en het vieren van bevrijding 
en vrijheid.

Actualisering

Wat geldt voor ‘internationalisering’ geldt mutatis mu-
tandis ook voor ‘actualisering’. Het vfonds is niet de 
aangewezen partij om de historiografie van de Tweede 
Wereldoorlog, andere gewapende conflicten of inzet 
van Nederlandse militairen in vredesmissies vast te leg-
gen of te duiden. Wel wil het ondersteuning geven aan 
publieksuitingen die op basis van historisch onderzoek 
of getuigenissen uit het verleden inzicht verschaffen 
het proces van instandhouding van vrede, democratie, 
rechtsstaat en internationale rechtsorde.

Innovatie

Voor alle aanvragen geldt dat innovatie op bijzondere 
aandacht van het vfonds kan rekenen. Het gaat daarbij 
om initiatieven en projecten die een significante toe-
voeging zijn aan het bestaande aanbod voor de doel-
groepen, inclusief de ontwikkeling van nieuwe metho-
den, presentatiewijzen of samenwerking.
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4. Instrumenten

Het vfonds was in het verleden primair een reactief 
vfonds: het ondersteunde initiatieven van derden op 
basis van aanvragen voor financiële bijdragen. In de ko-
mende jaren wil het vfonds zijn instrumentarium ver-
breden en pro-actiever inzetten.

Allereerst wil het vfonds op basis van zijn eigen ‘heli-
copterview’ en kennispositie, ontwikkelingen in het veld 
stimuleren en innovatie genereren. Eén van de instru-
menten die het vfonds daartoe wil gebruiken is het (in-
cidenteel) uitzetten van tenders: oproepen aan derden 
om voorstellen te doen voor het leveren van specifieke 
diensten of het ontwikkelen van specifieke producten 
op basis van een door het vfonds gesignaleerde gene-
rieke behoefte of potentie. 

Daarnaast wil het vfonds zijn missie ondersteunen met 
intensievere communicatie: door corporate communica-
tie (public relations en public affairs) gericht op het ge-
nereren van maatschappelijk draagvlak voor het vfonds 
zèlf én door via publiekscommunicatie (campagnes) 
aandacht te vragen voor brede vraagstukken rond vrede, 
democratie, rechtsstaat en internationale rechtsorde.

Nog meer odes aan de V?  Kijk op www.vfonds.nl

Tweehonderd jaar eerder was mijn huidskleur buitengewoon.
Honderd jaar eerder was mijn geloofsovertuiging buitengewoon.
Vijftig jaar eerder was mijn geaardheid buitengewoon.  
Vandaag de dag kan ik er voor kiezen om buitengewoon te zijn.
Dat is voor mij - Vrijheid. 

een ode 
aan de V
Vincent Wekker
HOPE XXL



    

De inspanningen van het vfonds zijn gericht op ‘maat-
schappelijk rendement’. De bij aanvragen te hanteren 
formele criteria worden ingezet om dat rendement 
vooraf te beoordelen. Dat blijft moeilijk: papier is gedul-
dig, zeker waar het kwalitatieve projectbeschrijvingen, 
ambities en intenties betreft. Beoordeling achteraf vindt 
thans vooral op basis van kwantitatieve gegevens die de 
aanvrager beschikbaar stelt plaats. Beide (‘pre’ en ‘post’) 
gehanteerde beoordelingen geven ‘slechts’ gedeeltelijk 
antwoord op de vraag naar het maatschappelijk rende- 

ment. Eenvoudiger gesteld: de vraag wanneer het 
vfonds excelleert is met de huidige beoordelingssyste-
matiek niet eenduidig te beantwoorden. In de toekomst 
zal het vfonds werken aan het vinden van criteria waar-
bij bijdragen van het vfonds aan de hand van kwanti-
tatieve én kwalitatieve indicatoren en sub indicatoren 
kunnen worden getoetst.  Uiteraard zal dat een prak-
tische en feitelijke benadering moeten kennen anders 
wordt het een doel op zich. De aldus verkregen informatie 
kan ten goede komen aan de verdere ontwikkeling van 

subsidiecriteria en instrumenten 
en het gesprek met financiers en 
andere stakeholders. Ook is het  
behulpzaam bij toekomstige  
aanvragen. Tenslotte kan een 
inhoudelijke beschrijving en het 
ter inspiratie delen van ‘best 
practices’ de beoogde ‘ontwik-
kel- en aanjaagfunctie’ van het 
vfonds ondersteunen.
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5. Toetsing

Jonge mannen die stierven ver van huis 
hun idealen en toekomst stierven mee
dierbaren achterlatend,
getekend voor het leven
Hun strijd gestreden
gaf ons de vrijheid terug
Elke avond herinnerd
door de man op de brug.
                                                         Henk Hanenburg

een ode 
aan de V

Tim Ruijling en 
Dirk-Jan van Zuidam 
Sunset March

FOTO MAAIKE VAN HELMOND
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Het vfonds streeft naar inzichtelijke verantwoording, 
effectief financieel beheer, korte rapportages en effec-
tieve communicatie en public affairs.

De criteria voor aanvragen zijn gebaseerd op de in dit 
document aangegeven lijnen en de aanvraagprocedure. 
Toewijzing en klachtenprocedure zijn vanzelfsprekend 
transparant.   

De administratieve organisatie en interne processen 
worden verder gestroomlijnd en optimaal afgestemd op 
bovenstaande. Dat is een continu proces; immers zullen 
we ons voortdurend moeten aanpassen. 

Het vfonds is aangesloten bij de Goede Doelen Neder-
land, de Vereniging van Fondsen in Nederland, heeft de 
ANBI-status en voldoet aan het CBF-keurmerk. Tevens 
neemt het vfonds de door de Nationale Postcode Loterij 
en de Bankgiro Loterij gehouden jaarlijkse meetpunte-
nevaluatie in acht.

6.1  Financiën

Het vfonds heeft in principe de intentie om de inkomsten 
uit de bijdragen van goede doelen loterijen voor 100% in 
het jaar van verwerving te besteden ter honorering van 
eenmalige aanvragen of meerjarige afspraken.

Uitgangspunt is dat de organisatie/bureaukosten in 
principe gedekt worden uit het beleggingsrendement 
van het eigen vermogen. Het vermogensbeheer is uit-
besteed aan twee professionele vermogensbeheerders 
en een fiduciair beheerder. Zij rapporteren periodiek aan 
de Raad van Bestuur, terwijl het beleggingsbeleid twee-
jaarlijks wordt geëvalueerd. 

Het beleggingsbeleid is gericht op het in stand houden 
van het vermogen, inclusief inflatie. Het beleggingsprofiel 
is matig defensief, duurzaam op basis van de ESG-maat-
staven, waarbij landen met activiteiten die sociaal en 
maatschappelijk verwerpelijk zijn, uitgesloten worden. 
Het vfonds hanteert als minimaal vermogen 50 miljoen 

euro, uiteraard te indexeren, om zodoende de meerjarige 
verplichtingen jegens een aantal partijen voor een perio- 
de van maximaal drie jaar te kunnen dragen en daar-
toe het bureau in stand te kunnen houden. Deze wens 
wordt mede ingegeven door de mogelijke effecten van 
de liberalisering op het terrein van de kansspelen op ter-
mijn voor de inkomsten van het vfonds.

Om diezelfde reden verkent het vfonds de mogelijkheid 
om via het verwerven van donaties een additionele in-
komstenstroom te genereren, die op termijn mogelijke 
terugval uit de loterijopbrengsten kan compenseren. 
Gelet op de concurrentie tussen goede doelen en de soms 
‘lastige’ boodschap (vrede, vrijheid, oorlog, burgerschap) 
van het vfonds bij het verwerven van particuliere dona-
ties, wordt veiligheidshalve vooralsnog niet gerekend op 
een substantiële netto-opbrengst uit deze fondsenwer-
ving. Op termijn echter wel. 
De financiële draagkracht van het vfonds zou dan rus-
ten op drie pijlers:
a.  Inkomsten uit Goede Doelen loterijen, waaronder ge-

oormerkt werven;
b. Inkomsten uit rendement op het eigen vermogen;
c.  Inkomsten uit additionele fondsenwerving, waaron-

der het initiëren van fondsen op naam, het stimuleren 
van erfstellingen en legateringen.

6.2. Governance

Het vfonds kent een Raad van Bestuur en een Raad van 
Toezicht. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor 
het besturen en het beleid waarop de Raad van Toezicht 
toezicht houdt. De dagelijkse leiding van het vfonds is 
in handen van een door de Raad van Bestuur ingestelde 
directie. De directie is verantwoordelijk voor het functio-
neren van het operationele bureau. De Raad van Bestuur 
bestaat uit drie leden, die telkens voor een termijn van 
drie jaar benoemd kunnen worden door de Raad van 
Toezicht. De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur ko-
men tenminste één keer per jaar gezamenlijk bijeen om 
het beleid door te spreken. Daarnaast zijn de begroting 
en de jaarcijfers onderworpen aan de goedkeuring van 

6. Organisatie
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de Raad van Toezicht. 
De Raad van Toezicht bestaat uit zeven personen, die 
voor maximaal drie termijnen van drie jaar benoemd 
kunnen worden. De raad komt vier keer per jaar bijeen, 
bespreekt de ontwikkelingen binnen het werkterrein en 
binnen de organisatie en houdt toezicht op bestuur en 
bureau. Onderdeel van de Raad van Toezicht is de audit-
commissie, die wordt bijgestaan door de controller van 
het bureau.

De leden van de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd; de 
leden van de Raad van Bestuur ontvangen een vergoe-
ding. Voor de secretaris/directeur van het vfonds geldt 
de regeling directeursbeloningen van Goede Doelen Ne-
derland. 

6.3.  Bureau

Het vfonds heeft een kleine, professionele bureauorga-
nisatie. De directeur stuurt de organisatie aan en draagt 
zorg voor beleidsvoorbereiding en -uitvoering, com-
municatie rond en afhandeling van subsidieaanvragen, 
project- en financiële administratie, corporate commu-
nicatie (public relations en public affairs) en publieks-
communicatie (campagnes). Voor de komende periode 
worden corporate communicatie en publiekscommuni-
catie in een communicatieplan opgenomen.

De dagelijkse leiding van het vfonds ligt in handen van 
de directie. Die heeft een professioneel bureau tot haar 
beschikking. Ten aanzien van de subsidietoekenningen 
is de begroting uitgangspunt en heeft de Raad van Be-
stuur hierbij een besluitvormende rol. De Raad van Be-
stuur kan besluiten om de subsidietoekenningen tot 
een maximumbedrag te delegeren aan de directie. Het 
bureau bestaat uit project- en communicatieadviseurs, 
controller en medewerkers ter ondersteuning van het 
proces. Om de coördinatie tussen directie en Raad van 
Bestuur en Raad van Toezicht te optimaliseren is er een 
bestuurssecretaris.

De komende jaren wordt actief verkend of er met an-
dere fondsen of organisaties waarmee het vfonds is 
verbonden kan worden gekomen tot intensivering van 
de samenwerking en clustering van huisvesting. Dit kan 
ertoe leiden dat het bureau op termijn verhuist.
 

6.4.  Partners

Het vfonds staat midden in de samenleving. Dit vertaalt 
zich onder meer in meerjarige (strategische) samenwer-
king. Het gaat om organisaties die op landelijk niveau 
werkzaam zijn en die een belangrijke invloed hebben op de 
ontwikkelingen binnen het werkterrein van het vfonds. 
Voorbeelden zijn: De Bond van Nederlandse Militaire 
Oorlogs- en Dienstslachtoffers, Stichting de Basis, Stich-
ting Waardering Erkenning Politie, Stichting Waardering  
Erkenning Brandweer, Veteraneninstituut, Stichting  
Nationaal Indië Monument 1945-1962, Stichting Vete-
ranenplatform, Stichting Herdenking 15 augustus 1945. 
Het vfonds deelt met de Oorlogsgravenstichting, Stich-
ting Musea en Herinneringscentra ‘40-‘45, Nationaal 
Comité 4 en 5 mei, NIOD en Liberation Route Europe 
een vaste positie binnen het structurele (afstemmings-) 
Platform WOII dat de staatssecretaris van VWS in 2016 
in het leven heeft geroepen. 
Dit is geen limitatieve opsomming van organisaties. 
Het vfonds werkt immers met vele partijen samen en 
overigens zeker ook met de verschillende ministeries en 
overheidsorganen, waarbij respectievelijk de Ministeries 
van Defensie, VWS, Veiligheid en Justitie en OCW de be-
langrijkste zijn.

Ook voor de strategische partners geldt uiteraard dat, 
waar dat aan de orde is, financiële steun van het vfonds 
niet vanzelfsprekend of structureel is. De samenwerking 
wordt periodiek besproken en geëvalueerd en kan uiter-
aard leiden tot bijstellingen waar het ondersteuning of 
samenwerking betreft. 

Van een iets ander karakter, maar zeker zo belangrijk, is 
de relatie met de overheid.
De overheid is een belangrijke actor op de drie werkter-
reinen. Voor het vfonds is het beleid van de overheid, 
lokaal, provinciaal en landelijk van belang. Mede omdat 
het vfonds deels complementair opereert is communi-
catie en afstemming met overheden van belang.  
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Nog meer odes aan de V?  Kijk op www.vfonds.nl

 “We buigen niet 
   voor geweld maar 
   vechten terug 
   met vrede.”

een ode 
aan de V

Ama Boahene
HOPE XXL
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Het vfonds dankt de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de Lotto. 
 Mede dankzij hun steun kan het vfonds vele bijzondere en vernieuwende initiatieven ondersteunen.
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De afgelopen jaren werden de prioriteiten omschreven in twee documenten: het Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 en 
de Toekomstvisie 2013-2017.

Het vfonds heeft de afgelopen vijf jaar per saldo ruim 67 miljoen euro toegekend. In totaal ontving het vfonds 1.377 
aanvragen, waarvan er 818 (60%) werden gehonoreerd. Verdeeld over onze drie deelgebieden ging het om:
Erkenning en waardering  ................................................................................................................................................................................... €  33.447.496
Herinneren, herdenken en vieren  ........................................................................................................................................................ €  22.628.984
Vrede, democratie, rechtsstaat en internationale rechtsorde ........................................................... €  11.222.668

Uit de hierna gepresenteerde infographics blijkt dat er in de afgelopen jaren meer evenredigheid is ontstaan over de 
verdeling van de subsidies naar de drie deelgebieden. 

De financiële positie van het vfonds is goed. Wel zijn de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt reden tot voorzichtig 
beleggen met als gevolg dat de opbrengsten uit vermogen naar beneden moeten worden bijgesteld. De middelen die 
het vfonds uit de Goede Doelen loterijen ontving en jaarlijks voor 100 % aan zijn missie kon besteden, groeiden in 2011 
van € 8.715.982 naar  € 11.065.350 in 2015. De komende jaren zal dat naar verwachting weer afnemen naar ongeveer  
€ 10.000.000. Inmiddels participeert het vfonds in de Bank Giro Loterij (BGL) slechts voor zover het gaat om geoormerkte 
vfonds loten. Voor het overige delen wij mee in de Nationale Postcode Loterij (NPL) en voor een ondergeschikt gedeelte 
in de Lotto. Uiteraard is het vfonds de NPL, de BGL en De Lotto zeer erkentelijk voor het in ons gestelde vertrouwen. Met 
name dankzij de NPL is het mogelijk geworden om meer subsidies toe te kennen.
 

Bijlage 1   Resultaten 2011 - 2015
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vrede, democratie 
en rechtsstaat

vrede, democratie 
en rechtsstaat

vrede, democratie 
en rechtsstaat

herinneren, 
herdenken
en vieren

herinneren, 
herdenken
en vieren

herinneren, 
herdenken
en vieren

erkenning 
en waardering

erkenning 
en waardering

erkenning en 
           waardering

2011

2012

2013

besteding aan toekenningen
€ 12.613.167

besteding aan toekenningen
€ 11.205.355

besteding aan toekenningen
€ 13.010.265

aantal 
aanvragen

183

aantal 
aanvragen

204

aantal 
aanvragen

302

afwijzing
55

30%

afwijzing
69

34%

afwijzing
146

48%

toekenning
128

70%

toekenning
135

66%

toekenning
156
52%

baten loterijen
€ 8.715.982

baten loterijen
€ 9.161.206

baten loterijen
€ 9.131.706

overige baten 
€ 2.093.991

overige baten 
€ 5.690.377

overige baten 
€ 3.550.484

toekenning per deelgebied

toekenning per deelgebied

toekenning per deelgebied

€ 2.236.477

€ 1.577.126

€ 2.853.365

€ 9.248.228

€ 7.188.459

€ 5.469.836

€ 1.128.462

€ 2.439.770

€ 4.687.064

Overzicht toekenningen 2011 - 2015           
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vrede, democratie 
en rechtsstaat

vrede, democratie 
en rechtsstaat

vrede, democratie 
en rechtsstaat

herinneren, 
herdenken
en vieren

herinneren, 
herdenken
en vieren

herinneren, 
herdenken
en vieren

erkenning 
en waardering

erkenning en
    waardering

erkenning en
      waardering

2014

2015

    totaal 2011-2015

besteding aan toekenningen
€ 14.770.211

besteding aan toekenningen
€ 15.700.150

besteding aan toekenningen
€ 67.299.148

aantal 
aanvragen

332

aantal 
aanvragen

351

aantal 
aanvragen

1.377

afwijzing
169
51%

afwijzing
115

33%

afwijzing
554
33%

toekenning
163

49%

toekenning
236
67%

toekenning
818
67%

baten loterijen
€ 9.565.685

baten loterijen
€ 11.065.350

baten loterijen
€ 47.639.929

overige baten 
€ 4.711.486

overige baten 
€ 2.563.092

overige baten 
€ 18.609.430

toekenning per deelgebied

toekenning per deelgebied

toekenning per deelgebied

€ 2.194.921

€ 2.360.779

€ 11.222.668

€ 5.384.148

€ 6.156.825

€ 33.447.496

€ 7.191.142

€ 7.182.546

€ 22.628.984
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Oranje Nassaulaan 5

5211 AR  ’s-Hertogenbosch

073 613 91 00

info@vfonds.nl

www.vfonds.nl

  @vfondsvrede

  https://facebook.com/vfonds


