Subsidierichtlijnen 2019
Vastgesteld door de Raad van Bestuur, d.d. 14 december 2018

Momenteel werkt het vfonds aan het Beleidsplan 2020-2025. Vervolgens worden de subsidierichtlijnen
hierop aangepast. Tot die tijd zijn de Subsidierichtlijnen 2019 onverminderd van kracht.
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B. Doelstelling en Missie
Het vfonds richt zich op financiële ondersteuning van de onderstaande drie maatschappelijke
werkvelden:
1. erkenning voor- en waardering van veteranen en andere 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;
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Dit alles met het oog op
3. de instandhouding van vrede, democratie, rechtsstaat en stimuleren van de internationale
rechtsorde.
Jaarlijks kan het vfonds enkele thematische accenten leggen. De bijbehorende toelichting is terug te
vinden in paragraaf H van deze richtlijnen.

C. Algemene uitgangspunten
Deze richtlijnen sluiten aan op het subsidiebeleid in ons beleidsplan 2016-2020 en zijn in dit document
verder uitgewerkt tot richtlijnen. Ondersteuning door het vfonds van uw organisatie levert direct of
indirect een bijdrage aan de instandhouding van vrede, democratie, rechtsstaat en internationale
rechtsorde. Hoewel dat niet altijd direct meetbaar is zullen we meer aandacht schenken aan impact in
de vorm van bijvoorbeeld concrete aantallen deelnemers/bezoekers.
Het vfonds steunt uitsluitend activiteiten en initiatieven die gericht 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 ondersteunen waar dat tot een concreet aanbod leidt voor inwoners van het
Koninkrijk der Nederlanden, met focus op twee doelgroepen:
• Veteranen en andere geüniformeerden in overheidsdienst en hun partners. Accent ligt daarbij
op de mens achter de functionaris;
• Leerlingen van primair, voortgezet en middelbaar onderwijs en hoger beroepsonderwijs.
Specifiek wil vfonds aandacht besteden aan intergenerationele kennisoverdracht, zowel in
informele als formele leeromgeving, met interactie tussen de generaties. Bij de leerlingen
worden nadrukkelijk de ouders en grootouders betrokken. Zij zijn net als de docenten immers
de rolmodellen die de normen en waarden op het vlak van democratie en rechtsstaat
doorgeven aan opgroeiende generaties. Daarom ondersteunt het vfonds ook initiatieven die
zich richten op docenten, voornamelijk in het kader van burgerschapsvorming. Kennis van de
geschiedenis en de lessen die daaruit te destilleren zijn, zeker waar het de Tweede Wereldoorlog
betreft, is daarbij van belang.
Soms fungeert het vfonds als ‘vliegwiel’ om innovaties en ‘ontwikkeling’ in gang te zetten, met als
belangrijk uitgangspunt dat deze de potentie bezitten om na verloop van tijd ‘op eigen benen’ te staan.
Het vfonds wil innovatie stimuleren door in gesprek te gaan met aanvragers. Naast de mogelijkheid om
aanvragen in te dienen, kan het vfonds actief de sector bevragen door middel van het uitschrijven van
tenders op specifieke deelterreinen. Hierin beschrijft het vfonds een gewenst effect of een geambieerde
impact. In antwoord is het mogelijk een projectvoorstel in te dienen volgens de in de tender of call
omschreven voorwaarden. Het vfonds publiceert haar tenders op haar eigen website en sociale
mediakanalen.
Indien gewenst kan het vfonds met een aanvrager een meerjarige relatie aangaan. Uitgangspunt is
om dat dan te verwoorden in een partnership-overeenkomst die in beginsel voor drie jaar wordt
aangegaan.

D. Algemene voorwaarden
Het vfonds hanteert bij het beoordelen van aanvragen en het stimuleren van initiatieven een aantal
voorwaarden, formele criteria en inhoudelijke prioriteiten. In de volgende paragrafen worden deze
toegelicht.
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D. 1

De aanvrager is een rechtspersoon (stichting of vereniging), waarbij er een
gescheiden verantwoordelijkheid is tussen uitvoering van en toezicht op het project;
D. 2
Aanvragen dienen minimaal vier maanden voor de start van het project bij het vfonds ingediend
te zijn;
D. 3
Het vfonds vergoedt geen kosten die al zijn gemaakt. U kunt alleen financiering vooraf
aanvragen;
D. 4
Projecten moeten in beginsel in het Koninkrijk der Nederlanden plaatsvinden. Hieruit volgt dat
aanvragen uit de overzeese gebiedsdelen in behandeling genomen worden. Herdenkings- of
pelgrimsreizen naar het buitenland kunnen wel ingediend worden;
D. 5
Aanvragen worden alleen in behandeling genomen indien gebruik wordt gemaakt van de
aanvraagformulieren via de website www.vfonds.nl/aanvragen;
D. 6 Aanvragen voor een subsidiebedrag vanaf 50.000 euro dienen vergezeld te gaan van een
aanbiedingsbrief gericht aan de Raad van Bestuur van het vfonds, ondertekend door de
statutaire vertegenwoordigers van de organisatie die de subsidie aanvraagt.
D. 7
Aanvragen worden alleen in behandeling genomen indien er geen lopende aanvragen zijn
waarvan de einddatum verstreken is en de evaluatie nog niet ontvangen is.
D. 8
Het project dient een begin- en einddatum te hebben;
D. 9
Alleen projecten die binnen de missie van het vfonds vallen en gericht zijn op de prioritaire
doelgroepen zoals door het vfonds in deze subsidierichtlijnen aangegeven, worden in
behandeling genomen;
D. 10 Het vfonds neemt alleen aanvragen in behandeling die zich richten op de periode na het begin
van de Tweede Wereldoorlog;
D. 11 Bij aanvragen voor educatief onderwijsmateriaal toont u aan dat er behoefte bestaat vanuit
het onderwijs (minimaal vijf onderwijsinstellingen). Ook beschrijft u de toegevoegde waarde
van het materiaal ten opzichte van het bestaande materiaal;
D. 12 Deelnemers/bezoekers aan projecten/activiteiten dienen een financiële bijdrage te leveren die
in verhouding staat tot de kosten;
D. 13 Bedragen zijn bij het vfonds altijd inclusief BTW;
D. 14 Het vfonds neemt bij een eventuele subsidietoekenning geen verantwoordelijkheid voor een
juiste verwerking van de BTW aspecten. Fiscale gevolgen zijn geheel voor rekening van de
subsidieontvanger;
D. 15 Het vfonds behoudt zich het recht voor om iedere projectaanvraag, ook als de aanvraag voldoet
aan de subsidierichtlijnen, af te wijzen;
D. 16 Aan deze subsidierichtlijnen kunnen geen rechten worden ontleend.

E. Formele toetsingscriteria
E. 1
Het project valt binnen de doelstelling en ondersteunt de missie en de visie van het vfonds; E.
2
Het project draagt bij aan versterking van een landelijk, geografisch dekkend aanbod;
E. 3
Het project geeft duidelijk inzicht in het aantal eindgebruikers (concreet aantal personen of
groepen dat beoogd wordt binnen de twee doelgroepen te bereiken) en geeft aan wie de
doelgroep is en welke behoefte van deze doelgroep met deze aanvraag wordt ingevuld;
E. 4
Er is sprake van een (breder toepasbare) innovatie of ontwikkeling met toegevoegde waarde
voor een van de drie werkvelden;
E. 5
Er moet bij de aanvraag duidelijk worden dat er in principe sprake is van samenwerking tussen
verschillende partijen bij de start van het project;
E. 6
Er is sprake van een project in samenwerking met het Platform WO2 of de bijbehorende
themajaren. Alleen investeringen in websites die aansluiten bij bestaande initiatieven zoals
www.tweedewereldoorlog.nl komen in aanmerking voor subsidie;
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E. 7

E. 8

Er is in beginsel altijd sprake van cofinanciering (en/of eigen inkomsten). De
organisatie beschikt niet over voldoende vrij besteedbaar eigen vermogen om het project te
financieren. Bij een voorstelling wil het vfonds vooraf een inschatting van de kostprijs per
deelnemer.
Jaarlijks kan het vfonds thematisch accenten aangeven of zelf oproepen om aanvragen in te
dienen op specifieke deelterreinen.

F. Afwijzingsgronden
Voor steun van het vfonds komen NIET in aanmerking:
F. 1
Aanvragen van eenmanszaken of individuen;
F. 2
Besloten- en Naamloze Vennootschappen;
F. 3
Activiteiten die behoren tot de structurele exploitatie;
Aanvragen vanuit de volgende disciplines neemt het vfonds NIET in behandeling:
F. 4 Aankoop, restauratie of oprichten van monumenten;
F. 5 Wetenschapsprojecten en onderzoeken;
F. 6
Projecten die betrekking hebben op lokale bevrijdingsfestivals, lokale 4 en 5 mei activiteiten of
lokale veteranendagen (zie herdenkingen en vieringen);
F. 7
Projecten die betrekking hebben op het maken van documentaires, films en het schrijven,
publiceren en uitgeven van boeken.
Het vfonds kan binnen de genoemde disciplines actief de sector te bevragen door middel van een tender
of anderszins.

G. Aanvullende criteria voor specifieke aanvragen
Eerste werkveld
Erkenning voor- en waardering van veteranen en andere geüniformeerden (in overheidsdienst);
In aanmerking voor subsidie komen: reünies van defensie- en politieveteranen vanaf WOII en
buitenlandse missies nadien, bijeenkomsten van lotgenoten met oorlogservaringen en/of
geüniformeerden die tijdens hun dienst (mentaal/fysiek) gewond zijn geraakt.

Reünies
In aanmerking voor subsidie komen: reünies van defensie- en politieveteranen vanaf WOII en
buitenlandse missies nadien, bijeenkomsten van lotgenoten met oorlogservaringen en/of
geüniformeerden die tijdens hun dienst (mentaal/fysiek) gewond zijn geraakt. Alleen
veteranenorganisaties die lid zijn van het Veteranen Platform komen in aanmerking voor een
tegemoetkoming in de kosten van een reünie.
Aanvragen worden gerelateerd aan de condities die de Veteranenwet met zich meebrengt,
neergelegd in de ‘Defensieraamregeling reüniefaciliteiten’ voor veteranen en oud-medewerkers.
Aanvragen dienen minstens 6 weken voorafgaand aan de reünie te worden ingediend en worden
behandeld conform de nu volgende regeling:
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Erkenning en Waardering voor veteranen en hun partners 2019 - 2021;
financiering van reünies door het vfonds en invulling door het Veteranen Platform
Artikel 1 Financiering van reünies in het kader van erkenning en waardering door
het vfonds
1.

De financiering van het vfonds bestaat uit een tegemoetkoming in de kosten van een reünie
voor veteranen.
2. Uitgangpunt voor deze financiering zijn de Veteranenwet, Veteranenbesluit, de Regeling
Reüniefaciliteiten van Defensie, het beleid van het vfonds en de statuten van het Veteranen
Platform.
3. De basis voor de financiering vormt de ‘regeling voor reünies’. De lid-organisatie kan voor elke
veteraan die deelneemt aan een activiteit die valt onder de Regeling Reünie Faciliteiten van
Defensie bij het vfonds € 12,50 subsidie aanvragen volgens de vigerende subsidierichtlijnen van
het vfonds.
4. Het vfonds onderkent dat aan het organiseren van een activiteit kosten verbonden zijn. De €
12,50 per deelnemende veteraan kan daar geheel of gedeeltelijk aan worden besteed.
5. Jubilea en afsluitende reünies vallen onder de ‘regeling voor reünies’.
6. Het vfonds waardeert de actief dienende veteraan en vindt het van belang dat actief dienende
en post-actieve veteranen samen deelnemen aan de reünie van hun eenheid of missie. Ook
voor de deelnemende actief dienende veteranen kan de lid-organisatie bij het vfonds subsidie
aanvragen volgens de ‘regeling voor reünies’.
7. Het vfonds vindt de rol van de partner als steun en toeverlaat van de veteraan belangrijk. Uit
waardering voor de partner kan de lid-organisatie voor de deelname van de partner van een
veteraan een bijdrage van € 15,- bij het vfonds aanvragen.
Indien het Ministerie van Defensie in de looptijd van het van de intentieverklaring overgaat
tot verstrekking van een financiële vergoeding ten behoeve van de partner van een
veteraan die deelneemt aan een reünie, zullen het vfonds en het VP in overleg treden
over de eventuele aanpassing van artikel 1 lid 7.
8. Een veteraan kan van meerdere veteranenorganisaties lid zijn. Maximaal 2 lid-organisaties
kunnen per jaar voor een veteraan en partner subsidie aanvragen conform de voorwaarden van
deze intentieverklaring.
9. Het vfonds reserveert voor de afspraken gemaakt in deze intentieverklaring de komende drie
jaren maximaal € 450.000 per jaar, alleen voor de daadwerkelijke en verifieerbare deelnemers.
10. Het Veteranenplatform adviseert en ondersteunt het vfonds op bovenstaande punten bij de
uitvoering in 2019, 2020 en 2021.
Artikel 2 Invulling door het Veteranen Platform
1. De algemene verplichtingen van een lid-organisatie zijn vastgelegd in de Statuten van de
Vereniging Veteranen Platform en daarvan afgeleide regelingen en aanwijzingen.
2. De verplichting van een lid-organisatie die gebruik maakt van een subsidie van het vfonds zijn
vastgelegd in de subsidierichtlijnen en de subsidietoekenning van het vfonds.
3. Het Veteranen Platform adviseert het vfonds over de toekenning van een subsidieverzoek.
4. Het Veteranen Platform controleert de lid-organisaties op de nakoming van de afspraken en
rapporteert daarover aan het vfonds aan het eind van elk kalenderjaar.
Artikel 3 Naleving en wijziging van de subsidieregeling voor reünies
1. Indien er sprake is van omstandigheden die naar het oordeel van een der partijen zouden
moeten leiden tot herziening van de intentieverklaring dan wordt hierover door de partijen
overleg gevoerd.
2. Wijzigingen van of aanvullingen op de intentieverklaring worden schriftelijk overeengekomen.
Artikel 4 Duur van de subsidieregeling voor reünies
1. De subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2019.
2. De subsidieregeling eindigt op 31 december 2021.

5

Artikel 5 Evaluatie
1. De werking van de subsidieregeling zal aan het eind van elk kalenderjaar worden geëvalueerd,
voor het eerst over 2019, uiterlijk binnen drie maanden na het einde van het betreffende
kalenderjaar.
Artikel 6 Zichtbaarheid vfonds en vriendencampagne
1. Het Veteranen Platform zal stimuleren dat op elke reünie de activiteiten van het vfonds voor
veteranen, dienstslachtoffers en partners actief worden uitgedragen en toegelicht. De
organiserende verenigingen zullen voorts de aanwezigen actief stimuleren om vriend van het
vfonds te worden.

Tweede werkveld
Het levend houden van de herinnering aan oorlog, vredesmissies, het herinneren, herdenken
en gedenken van slachtoffers van conflicten en het vieren van de vrijheid;

Herdenkingsreizen kampslachtoffers
Het vfonds vindt herdenkings- of pelgrimsreizen naar Azië en diverse Europese landen belangrijk. Er
kan aan het vfonds een financiële bijdrage worden gevraagd die specifiek bedoeld is voor
overlevenden en directe nabestaanden (partners, kinderen en kleinkinderen) waarbij de
intergenerationele kennisoverdracht het uitgangspunt is.
Regeling van toepassing voor alle andere aanvragers:
•

•

•

Het vfonds neemt uitsluitend aanvragen in behandeling van professionele partijen in het
relevante werkveld zoals organisaties gelieerd aan voormalig concentratie- of
vernietigingskampen en soortgelijke organisaties.
Voor overlevenden en directe nabestaanden (partners, kinderen en kleinkinderen) geldt een
vaste vergoeding van € 25,- per persoon per reisdag met een maximum van vijf dagen voor
reizen binnen Europa en maximaal tien dagen voor reizen naar Azië.
Dergelijke reizen worden veelal ondersteund door professionals als een arts en geestelijk
verzorger. Hiervoor vergoedt het vfonds € 50,- per dag met een maximum van vijf reisdagen
binnen Europa en maximaal tien reisdagen naar Azië.

Educatieve reizen
Aanvragen voor educatieve reizen waarbij het onderwerp valt binnen werkveld twee van de missie van
het vfonds kunnen worden ingediend voor studenten van opleidingsinstituten (zoals Pabo,
lerarenopleiding) en/of docenten. Het maximale bedrag dat per persoon wordt vergoed is € 15,- per dag
met een maximum van drie dagen. Voorwaarde is dat aantoonbaar gemaakt wordt wat er met de
opgedane kennis gebeurt.

Lustrumreizen vrijwilligers Oorlogs- en Verzetsmusea en Herinneringscentra
•
•
•
•

Maximaal voor 50 personen
Maximaal € 100,- per persoon voor de reis naar het buitenland
Maximaal € 50,- binnen Nederland
De reis vindt plaats in een jubileumjaar (5 jaar of een veelvoud daarvan)

Aanvragende organisatie moet lid zijn van Stichting Musea en Herinneringscentra ’40-’45 (SMH).

Nationale herdenkingen
Het vfonds draagt bij aan uitsluitend:
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• De 4 nationale herdenkingen vastgesteld door het Ministerie VWS;
Herdenkingen met een nationaal karakter te beoordelen door het vfonds.

•

Nationale vieringen
Het vfonds selecteert reguliere projecten om inhoud te bieden aan de vieringen van 4 en 5 mei. Het is
niet mogelijk een aanvraag in te dienen voor een project dat uitsluitend op 4 en/of 5 mei plaatsvindt.

Oorlogs-, Verzetsmusea en Herinneringscentra
Het vfonds ondersteunt de oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra die aangesloten zijn bij de
Stichting Musea en Herinneringscentra ’40-’45 (SMH); Aanvragen voor projectsteun kunnen bij het
vfonds ingediend worden voor:
• Verbouwingen, uitbreidingen, vernieuwing en/of conservering vaste opstellingen (het betreft
eenmalige grotere investeringen voor meerdere jaren);
• Wisseltentoonstellingen: het vfonds kan bijdragen aan wisseltentoonstellingen mits het nieuwe
onderwerpen of benaderingen bevat. Tevens dient een doorplaatsing van de
wisseltentoonstelling op minimaal twee andere locaties in het land onderdeel te zijn van het
totaalproject en moet er samenwerking gezocht worden met minstens één van de bij SMH
aangesloten musea of centra. In de projectaanvraag moeten deze doorplaatsingen zijn
opgenomen.

Derde Werkveld
De instandhouding van vrede, democratie, rechtsstaat en stimuleren van de internationale
rechtsorde
Het vfonds verwacht impact en duurzame effecten op de Nederlandse samenleving.

Educatieve reizen
Aanvragen voor educatieve reizen waarbij het onderwerp valt binnen werkveld drie van onze
missie kunnen worden ingediend voor studenten van opleidingsinstituten (zoals Pabo,
lerarenopleiding) en/of docenten. Het maximale bedrag dat per persoon wordt vergoed is €
15, - per dag met een maximum van drie dagen. Voorwaarde is dat aantoonbaar gemaakt
wordt wat er met de opgedane kennis gebeurt.

H. Thematische accenten gedurende het jaar
Bij de beoordeling van aanvragen weegt het vfonds mee in hoeverre deze beantwoorden aan de
thematiek die in het betreffende jaar uitgelicht wordt. In 2019 betreft het de volgende thema’s.

75 Jaar Vrijheid
Er is sprake van een programma 75 Jaar Vrijheid dat wordt gecoördineerd door de Stichting 75 Jaar
Vrijheid. Het vfonds ondersteunt de programma doelstellingen:
Het bevorderen van een betekenisvolle (inter)nationale viering van vijfenzeventig jaar
bevrijding en vrijheid waarbij de hele Nederlandse samenleving van jong tot oud wordt
uitgenodigd hieraan mee te doen.
In het kader van vijfenzeventig jaar vrijheid aandacht te vragen voor “…over onze gedeelde
geschiedenis, waarden en vrijheden” (regeerakkoord) en al hetgeen met vorenstaande
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
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De aanvragen die betrekking hebben op 75 Jaar vrijheid zullen in onderlinge samenhang met het
programma worden beoordeeld en in voorkomend geval zal de stichting 75 Jaar vrijheid een advies
kunnen uitbrengen.

Vredesbolwerk
Het Vredesbolwerk in Utrecht is het nationale huis voor ontmoeting, ontwikkeling en innovatie rond
vrede en vrijheid. De verschillende verdiepingen van het monumentale pand aan het Lucasbolwerk
bieden een laagdrempelige fysieke ontmoetings- en werkplaats voor alle professionals binnen het
werkveld vrede, democratie en rechtstaat. Daarnaast is het brede publiek welkom op de begane grond
van het Vredesbolwerk om mee te werken aan innovatie. Het Vredesbolwerk is, in overleg, beschikbaar
als locatie voor uitvoering en/of presentatie van projecten. www.vredesbolwerk.nl

I. Communicatierichtlijnen
Nadat de projectaanvraag is gehonoreerd verwacht het vfonds dat de aanvrager zich actief inspant om
het vfonds onder de aandacht te brengen bij haar doelgroepen en laat zien dat het vfonds de
projectaanvraag ondersteunt. Hiermee helpt de projectaanvrager het vfonds meer mensen te bereiken
en de continuïteit van het vfonds te waarborgen.
Richtlijnen
a)
b)

c)

d)
e)
f)

Vermeld het vfonds logo bij elke publicatie (bijvoorbeeld: brochure, nieuwsbrief, uitnodiging,
posters, magazines, flyers). Het logo kunt u downloaden via www.vfonds.nl/downloads.
Plaats op de website van de projectaanvrager het vfonds logo en/of banner met een link naar
de website van het vfonds www.vfonds.nl met vermelding van de volgende zin: “Onze
activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds met middelen uit de Nationale
Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de Nederlandse Loterij”.
Like en volg de Social Media en plaats bij voorkeur in ieder artikel #vfonds:
- Instagram: vfondsvrede
- Facebook: www.facebook.com/vfonds
- Twitter: #vfondsvrede
Verstuur een persbericht over de subsidie die de projectaanvrager van vfonds ontvangt.
Noem in elke publicatie het vfonds als medefinancier: Dit project wordt mede mogelijk gemaakt
door het vfonds. (+ logo).
Stuur minimaal twee goede foto’s van het project naar communicatie@vfonds.nl zodat het
vfonds het project onder de aandacht kan brengen in de vfonds kalender en op social media.

Vriendencampagne
g) De ‘vrienden van het vfonds’ is een groeiende community van mensen die Vrede en Vrijheid
belangrijk vinden en graag kennismaken met de projecten die het vfonds ondersteunt.
Door middel van een aantrekkelijke (tijdelijke) vriendenaanbieding kunt u uw project extra
onder de aandacht brengen van de Vrienden van het vfonds. De planning van een
vriendenaanbieding is altijd in overleg met de afdeling communicatie
(communicatie@vfonds.nl).
Optioneel
Tot slot:
• levert het vfonds graag een advertentie of tekst voor het programmaboekje, nieuwsbrief of
website behorend bij uw project.
•
is extra publiciteitsmateriaal van het vfonds beschikbaar in de vorm van roll up banners, pennen,
schrijfblokjes, pepermuntjes, winkelmuntjes, etc.
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