
 

 

Criteria van de Call for Proposals: 
inhoudelijke programma’s rond Vrijheidsmaaltijden in het Caribisch 
deel van het Koninkrijk in het kader van 75 jaar vrijheid 
 
In dit document vindt u informatie over: 

1. Het type activiteiten dat via de call in aanmerking komt voor subsidie van het vfonds; 
2. Wie kan subsidie aanvragen binnen de Call for Proposals? 
3. Aanwijzingen i.v.m. financiën, communicatie en overige aandachtspunten; 
4. Algemene voorwaarden. 

 

1. Welke type activiteiten komen in aanmerking voor subsidie van het vfonds? 

De subsidie van het vfonds is bedoeld voor 2 soorten activiteiten: 
- het ontwikkelen en neerzetten van een inhoudelijk (rand)programma bij de 

Vrijheidsmaaltijd; 
- communicatie en promotie van de Vrijheidsmaaltijd met als doel zo veel mogelijk 

deelnemers te werven en enthousiasmeren. 
 
Als hulpmiddel hanteert het vfonds het volgende voorbeeld qua opzet van het project. Hierin 
is aangeduid welke kosten verwacht kunnen worden en welke daarvan in aanmerking komen 
voor subsidiëring van het vfonds. Dezelfde indeling in programmaonderdelen kunt u 
aanhouden bij het opmaken van projectbegroting en dekkingsplan. 
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Uit het voorbeeld komt naar voren dat de subsidie van het vfonds niet kan worden gebruikt 
voor:  

- Catering van de Vrijheidsmaaltijd (programmaonderdeel 1 op het voorbeeld); 
- Inhoudelijke aankleding van de Vrijheidsmaaltijd (programmaonderdeel 2 op het 

voorbeeld).  



 

 

2. Wie kan subsidie aanvragen binnen de Call for Proposals? 
 
De call is uitsluitend gericht op verenigingen en stichtingen die gevestigd zijn op Curaçao, 
Bonaire, Aruba, Sint Maarten, Sint Eustasius en / of Saba. 

 
3. Aanwijzingen i.v.m. financiën, communicatie en overige aandachtspunten 
 
Financiën 

- Er is sprake van cofinanciering.  
- Het bedrag van deze aanvraag kan niet hoger zijn dan € 20.000; 
- Het plan bevat een realistische begroting en een sluitend dekkingsplan; 

 
Communicatie 
Er wordt gebruik gemaakt van de toolkit behorend bij 75 jaar vrijheid (link). 
 
Overige aandachtspunten 
De Subsidierichtlijnen 2019 van het vfonds bepalen dat projecten uitgesloten zijn van 
subsidie wanneer ze gericht zijn op: 

- Projecten die reeds (deels) uitgevoerd zijn; 
Evenals: 

- Aankoop, restauratie of oprichting van monumenten; 
- Wetenschapsprojecten en onderzoeken; 
- Projecten die betrekking hebben op het maken van documentaires, films en het 

schrijven, publiceren en uitgeven van boeken.  

https://www.4en5mei.nl/documenten/zip-files/toolkit_mei_2019.zip


 

 

4. Algemene voorwaarden van het vfonds 

- De Subsidierichtlijnen 2019 van het vfonds zijn van toepassing. 
- De aanvraag wordt gedaan door een stichting of vereniging. 
- Per rechtspersoon (stichting of vereniging) kan slechts 1 aanvraag worden ingediend. 
- Het project is van goede inhoudelijke kwaliteit, te beoordelen door kundigheid op 

gebied van productie en inhoud of artisticiteit; 
- Uitvoering is qua tijd en budget gewaarborgd, door een sluitend dekkingsplan en een 

realistische planning; 
- De call is met name bedoeld voor kleinschalige lokale projecten met aantoonbare 

gedragenheid binnen de gemeente en / of lokale gemeenschap; 
- Aanvragen dienen vóór de start van het project bij het vfonds ingediend te zijn.  
- Het project is open voor toegang en /of deelname voor iedereen: er wordt geen 

toegangsprijs of andere drempel opgeworpen.  
- De aanvrager is een rechtspersoon (stichting of vereniging), waarbij er een 

gescheiden verantwoordelijkheid is tussen uitvoering van en toezicht op het project. 


