
 
 

Aanvullende richtlijnen voor aanvragen inzake voormalig Nederlands-Indië 1940-1950 
 
We ontvingen en verwachten in de toekomst nog meer aanvragen te ontvangen die de thematiek 
rond voormalig Nederlands-Indië belichten. Vfonds stelt zich als doel projecten te subsidiëren die 
tezamen recht doen aan de geschiedenis van voormalig Nederlands-Indië en daarin een breed 
publiek (‘alle Nederlanders’ conform beleidsplan 2021-2025) op een constructieve manier 
meenemen. In dit kader past vfonds vanaf ronde 2021-1 aanvullende richtlijnen toe voor aanvragen 
inzake voormalig Nederlands- Indië 1940-1950. Dit is een aanvulling op het Subsidiekader 2021-
2025. 
 
Onderstaand vindt u de aanvullende richtlijnen inzake Nederlands-Indië: 

-      Aanwezigheid van multiperspectief; 

 Het onderwerp van het project en/of de verhaallijn wordt vanuit meerdere oogpunten 
gepresenteerd. 

-      Beschrijving van de gekozen invalshoek; 

Beoogt men een persoonlijke/familiegeschiedenis te schetsen (een subjectief perspectief) of 
beoogt men het feitelijke verloop van de geschiedenis te vertellen (een objectief 
perspectief). 

Bij aanvraag met beoogd ‘objectief perspectief’: de aanvrager dient te verantwoorden op 
welk onderzoek of op welke bronnen men het project baseert. Binnen de ‘objectieve’ 
categorie kan vfonds de toevoeging van een disclaimer verplicht stellen met als strekking: 
gebaseerd op waargebeurde feiten.  

Bij aanvraag met beoogd ‘subjectief perspectief’: hier bestaat meer speelruimte. Vfonds kan 
evenwel verplicht stellen dat het subjectieve karakter van het project expliciet kenbaar 
wordt gemaakt aan het brede publiek. 

-      Aanwezigheid van een door aanvrager opgestelde risicoanalyse ten aanzien van mogelijke 
maatschappelijke gevoeligheden; 

Voor het opstellen van een risicoanalyse levert vfonds een sjabloon-document aan. Indien 
de door aanvrager ingevulde risicoanalyse reële of zelfs zorgwekkende risico’s aanduidt, dan 
kan vfonds het gesprek met de aanvrager hierover aangaan met als inzet dat een niet 
aanvaardbaar risico aanleiding kan zijn de aanvraag af te wijzen. 

-     Het verschaffen van overzicht van en inzicht in de volledige omvang van het project, 
programma of de campagne; 

Soms betreft de aanvraag een project dat feitelijk een deelproject is binnen een groter 
programma of campagne. Dit is het geval wanneer verschillende deelprojecten in 
verschillende vormen aan het brede publiek worden gepresenteerd onder dezelfde naam of 
noemer. In een dergelijk geval ontvangt vfonds het overzicht van en inzicht in het geheel. 
Ook bovengenoemde risicoanalyse omvat het geheel. 

 

https://vfonds.nl/app/uploads/2020/12/Subsidiekader-vfonds-2021-2025-versie-vastgesteld-11-nov-2020-opgemaakt-voor-website.pdf
https://vfonds.nl/app/uploads/2020/12/Subsidiekader-vfonds-2021-2025-versie-vastgesteld-11-nov-2020-opgemaakt-voor-website.pdf


-     Nadere beschrijving van wie men met het project beoogt te bereiken met welke boodschap 
of met welk effect; 

In aanvulling op de bestaande vragen over doelgroepen en bereik in het aanvraagformulier: 

 Beschrijving van samenwerkingsverbanden en partnerschappen.  
Dit is reeds vervat in het aanvraagformulier en weegt in dit kader extra zwaar. Het 
vfonds vraagt een extra uitgebreide beschrijving op dit punt.  


