
 

 

Criteria van de Call for Proposals: 
75 Jaar Verenigde Naties 
 
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. Openings- en sluitingsdatum van de call; 
4. Aanwijzingen i.v.m. financiën, communicatie en overige aandachtspunten; 
5. Vertrouwelijkheid; 
6. Algemene voorwaarden. 

 
1. Welke type activiteiten komen in aanmerking voor subsidie van het vfonds? 
De call ondersteunt projecten die gaan over: 

• (chronologisch) de periode vanaf 5 mei 1945 tot nu; en  
• (inhoudelijk) de kernwaarden van de VN, concreet vertaald naar de noemer ‘solidariteit 

en samenwerking in verleden en heden’; 
En plaatsvinden:  
• (moment van uitvoering) tussen 1 en 24 oktober 2020.  

 
Daarnaast beoogt het vfonds met deze call projecten te subsidiëren: 

• die een aanvulling vormen op projecten die het vfonds reeds ondersteunt, te weten het 
programma ‘75 jaar Vrijheid’ van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en het 
‘Verhalenfestival: 75 jaar VN’ uitgevoerd door Humanity House en partners; 

• waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat zijn doorgang kunnen vinden omdat zij 
beantwoorden aan de richtlijnen in verband met de zogenaamde ‘anderhalve meter-
samenleving’ en de exitstrategie zoals de Nederlandse regering deze op 6 mei 2020 
bekendgemaakt heeft.  
Let op: 
Omdat ten tijde van publicatie van deze call niet duidelijk is of evenementen voor méér 
dan 100 personen zullen zijn toegestaan, zal het vfonds alle aanvragen voor dergelijke 
projecten afwijzen.  
 

2. Wie kan subsidie aanvragen binnen de Call for Proposals? 
 
De aanvrager is een rechtspersoon (stichting of vereniging), waarbij er een 
gescheiden verantwoordelijkheid is tussen uitvoering van en toezicht op het project. 
 
3. Openings- en sluitingsdatum van de call en wijze van indienen 
De call staat open van 11 mei tot en met 1 juni 2020. Indienen van een aanvraag verloopt via 
https://vfonds.nl/projecten/aanvragen/. In het begin van de maand juli 2020 volgt uitsluitsel over 
de toekenning van subsidie. 
 
4. 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 € 7.500; 
- 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 van het vfonds bepalen dat de volgende projecten uitgesloten zijn van 
subsidie: 

- Projecten die reeds (deels) uitgevoerd zijn; 

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


 

 

Evenals projecten gericht op: 
- Aankoop, restauratie of oprichting van monumenten; 
- Oprichting van nieuwe website en/of digitale platforms; 
- Wetenschapsprojecten en onderzoeken; 
- Projecten die betrekking hebben op het maken van documentaires, films en het schrijven, 

publiceren en uitgeven van boeken. 
  



 

 

4. Vertrouwelijkheid 
 

Het vfonds behandelt de aanvragen in het kader van de call in overleg met een adviescommissie. 
Met indiening van de aanvraag gaat u ermee akkoord dat het vfonds de gegevens uit uw aanvraag 
vertrouwelijk deelt met maximaal één derde partij. 

 
5. Algemene voorwaarden van het vfonds 

- De Subsidierichtlijnen 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. 
 

 

 

 

 

  


