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Vfonds draagt, vanuit de lessen getrokken uit oorlog en conflict, bij aan een sterke
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Dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode loterij, de VriendenLoterij en de
Nederlandse Loterij kan vfonds jaarlijks meer dan 200 projecten mede mogelijk
maken.
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1. Inleiding en missie
Voor u ligt het subsidiekader 2021-2025 van vfonds. Hierin staat de inhoudelijke afbakening
van het werkveld van vfonds beschreven. Ook biedt het subsidiekader het overzicht van de
richtlijnen en voorwaarden waaraan vfonds de ontvangen aanvragen toetst.
Het subsidiekader is een nadere uitwerking en explicitering van het Beleidsplan voor de
periode 2021-2025. Het Beleidsplan beschrijft binnen welke context vfonds zich
gepositioneerd ziet en geeft een uitgebreide beschrijving van de doelstellingen. Het biedt
tevens onderbouwing en toelichting bij de keuzes voor bepaalde doelgroepen en de
inhoudelijke accenten die vfonds legt. Voor een volledig inzicht hierin verwijst vfonds naar
het Beleidsplan 2021-2025.
Als uitgangspunt voor de periode 2021-2025 hanteert vfonds de volgende missie:

Vfonds draagt, vanuit de lessen
getrokken uit oorlog en con ict, bij
aan een sterke democratische
rechtsstaat en een vreedzame
samenleving.
Op basis van deze missie subsidieert, verbindt en initieert vfonds projecten die passen bij de
verwezenlijking van onze vier doelstellingen:
1. het vergroten van kennis van oorlog en conflict;
2. het vergroten van waardering voor de democratische rechtsstaat;
3. het vergroten van de waardering voor veteranen en de waardering voor politie;
4. het vergroten van vaardigheden om actief bij te dragen aan de vreedzame samenleving.
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2. Het werkveld van vfonds
De ontstaansgeschiedenis van vfonds is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van
de Tweede Wereldoorlog. Het geeft kleuring en afbakening aan het werkveld. Het zorgt er
ook voor dat vfonds een eigen en herkenbare positie inneemt naast de andere fondsen met
een werkveld dat er als volgt uitziet.

2.1 Altijd in relatie tot oorlog of con ic
De Tweede Wereldoorlog blijft een bron van verhalen en getuigenissen die de waarden
waarvoor is gestreden ‘menselijk’ maken. Veel aspecten die we vandaag de dag als
vanzelfsprekend ervaren en daarom soms moeilijk uitlegbaar zijn, krijgen juist betekenis door
het contrast met het verhaal van oorlog en conflict. Dit geldt eveneens voor verhalen en
getuigenissen over latere oorlogen en conflicten waarin universele boodschappen besloten
liggen.

2.2 Van 1933 tot het hede
Al tijdens de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog zijn terugkijkend grondpatronen te zien.
Met de term grondpatroon bedoelen we binnen deze context: een mechanisme dat leidt tot
de uiteindelijke uitschakeling van de democratische rechtsstaat. Het is relevant om deze
grondpatronen te (leren) herkennen.
Omgekeerd is niet alles te koppelen aan de Tweede Wereldoorlog en de aanloop er naartoe.
De geschiedenis herhaalt zich niet één-op-één. Wel kunnen bepaalde grondpatronen zich
opnieuw vertonen. Het is daarom van belang:
• grondpatronen te zoeken en – als ze zich vertonen – te herkennen; en
• te benadrukken voor welke waarden tijdens en na afloop van (de Tweede Wereld) oorlog is
gestreden.
Als gevolg bakent vfonds haar werkveld chronologisch af tot de periode vanaf 1933 tot en
met het heden1.
NB: De afbakening vanaf het jaartal 1933 is gekozen vanwege het historische keerpunt dat
zich in dit jaar voorgedaan heeft. In 1933 kwam Adolf Hitler aan de macht en vormde hij
Duitsland om tot een dictatuur.

1 Bron: website Anne Frank Stichting (https://annefrank.org/nl/anne-frank/verdieping/duitsland-1993-vandemocratie-naar-dictatuur
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2.3 Ter versterking van de vreedzame
samenleving vandaa
Actuele vraagstukken rond bijvoorbeeld discriminatie en vrijheid van meningsuiting zorgen
voor schuring en zelfs polarisatie binnen de maatschappij. Dit zet de vreedzame samenleving
onder druk. Vfonds streeft naar vergroting van kennis en het aanleren van de juiste
vaardigheden die nodig zijn om vreedzaam samen te kunnen leven. Hierbij horen onder meer
het leren deelnemen aan debat, het ontwikkelen van inlevingsvermogen in de ander,
conflicthantering, het sluiten van compromissen en ook: het leren om te kiezen voor een
opstelling als actief betrokken burger.
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3. Doelgroepen en bereik
Vfonds stelt voorop dat elk gesubsidieerd project impact heeft op de inwoners van het
Koninkrijk der Nederlanden aan de hand van de volgende indicatoren:
• Duidelijke meerwaarde voor de inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden of een
relevante doelgroep daarbinnen.
• Relevante partners die meewerken of bijdragen aan het project.
• Aanwezigheid van cofinanciering.
• Een redelijke verhouding tussen de kosten van het project afgezet tegen het aantal
eindgebruikers of deelnemers.
• Bijdrage aan een geografisch dekkend aanbod voor het brede publiek. Vfonds moedigt aan
dat een project op meer dan één locatie wordt gerealiseerd en kan dat in sommige gevallen
als voorwaarde stellen.
Daarnaast komen de volgende aspecten terug in de projecten die vfonds ondersteunt.
Nadruk op inclusie
Vfonds richt zich zonder onderscheid op alle inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden.
Als uitgangspunt geldt dat, hoewel niet ieder door vfonds gesteund project alle inwoners kan
bereiken, omgekeerd elke inwoner wel toegang moet hebben tot een of meerdere projecten
die vfonds ondersteunt.
Vfonds vindt het van belang dat meerdere stemmen gehoord en zienswijzen getoond
worden. Vfonds realiseert zich óók dat verhalen rond oorlog en conflict, zeker naarmate ze
zich dichter tot het heden verhouden, complexe emoties of zelfs ophef los kunnen maken.
Dit weegt extra zwaar aangezien vfonds nastreeft om alle inwoners van het Koninkrijk der
Nederlanden te bereiken: een groep van individuen die een omvangrijk aantal uiteenlopende
perspectieven samenbrengen. Tegen deze maatschappelijke achtergrond wil vfonds eraan
bijdragen dat verschillen van perspectief niet uit hoeven te monden in een polarisatie van
standpunten. Het vergroten van het wederzijdse inzicht en inlevingsvermogen zijn hiertoe
belangrijke ingrediënten.
Veteranen als bijzondere doelgroep
Veteranen waren de oprichters van de organisatie die we vandaag kennen als vfonds. Zij zijn
en blijven een bijzondere doelgroep. Binnen deze groep vallen zowel de veteranen die tevens
actief dienend militair zijn als veteranen in ruste. Zij zijn de begunstigden van onder andere
de Reünieregeling. Daarnaast bevordert vfonds de erkenning van en waardering voor
veteranen vanwege de bijdrage die zij geleverd hebben aan de democratische rechtsstaat en
de vreedzame samenleving.
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Bereik van de doelgroep jongeren
Alle inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden behoren tot de doelgroep van vfonds. Niets
ten nadele van dit streven maar juist in aanvulling daarop heeft vfonds extra aandacht voor
het bereik van jongere doelgroepen - al dan niet via het reguliere onderwijs. Jongeren
vertegenwoordigen de toekomstige generaties. Het is winst wanneer zij vanaf jonge leeftijd
in aanraking komen met projecten die bijdragen aan een sterke democratische rechtsstaat
en een vreedzame samenleving.
Bevordering van samenhangend aanbod
Vfonds ondersteunt de jaarlijks terugkerende nationale vieringen en herdenkingen. Om
overaanbod en versnippering te reguleren selecteert vfonds enkele projecten om inhoud te
bieden aan de herdenkingen en vieringen op en rond 4 en 5 mei.
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4. Projectsubsidie voor vier
doelstellingen
Vfonds verwezenlijkt haar missie door steun te verlenen aan projecten die beantwoorden
aan de volgende vier doelstellingen. Elk project dat vfonds subsidieert beantwoordt aan
tenminste drie doelstellingen. Er is altijd aansluiting op:
✓ Doelstelling 1 én 4; in combinatie met…
✓ Doelstelling 2 en / of 3;
Zo komen de doelstellingen 1 en 4 terug in ieder project dat vfonds subsidieert. Aanvragers
van projectsubsidie kunnen daarnaast kiezen om aan te sluiten op doelstelling 2 en / of
doelstelling 3.
Hieronder volgt de beschrijving per doelstelling.

4.1 Het vergroten van kennis van oorlog en
con ic
Vfonds ondersteunt projecten die bijdragen aan het vergroten van kennis over:
1. De geschiedenis en grondbeginselen van de democratische rechtsstaat en de vreedzame
samenleving sinds het jaar 1933;
2. De gevolgen en ontwrichtende werking van oorlog en conflict; en/of
3. Mogelijke parallellen met de huidige samenleving.
Dit krijgt vertaling naar projecten gericht op de periode 1933 tot en met de Tweede
Wereldoorlog met de volgende focus:
• Verhalen vanuit een of meerdere persoonlijke perspectieven met als doel een verbinding te
maken met de belevingswereld van de luisteraar. Van doorslaggevend belang is dat de
gekozen (persoonlijke) verhalen een bredere maatschappelijke context of beweging
representeren.
• Het beschikbaar maken van informatie over het ontstaan van oorlog sinds het jaar 1933.
• Het geven van inzicht in de persoonlijke gevolgen van oorlog en conflict.
• Het ondersteunen van de inhoudelijke lading bij nationale herdenkingen.
Gericht op de periode na afloop van de Tweede Wereldoorlog tot en met het heden:

t
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• Het vergroten van kennis over militaire (vredes)missies waarbij het Koninkrijk der
Nederlanden betrokken is. Ook: het vergroten van kennis over het ‘waarom’ en de
effectiviteit van de missies.
• Het vergroten van kennis over oorlogen en conflicten die betekenis en impact hebben op
inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden met een achtergrond als vluchteling of
immigrant.
In bijzondere gevallen ook:
• De ontwikkeling, publicatie en / of conservering van een egodocument voor zo ver dit
voorziet in een aangetoonde, breed onderkende en onmiskenbare leemte of behoefte en
het egodocument representatief is voor een brede maatschappelijke bewegingen of
context.

4.2 Het vergroten van waardering voor de
democratische rechtsstaat
Vfonds ondersteunt projecten die de waardering vergroten voor de democratische
rechtsstaat als beschermer van onze vrede en vrijheid. Deze projecten vragen aandacht voor
de werking van de instituties die de democratie en rechtsstaat in stand houden. Ook brengen
ze in beeld wat het individu hieraan zelf kan bijdragen.
Dit krijgt vertaling naar projecten met de volgende focus:
•
•
•
•
•

Het geven van inzicht in de werking van democratie en rechtsstaat.
Het geven van inzicht in de manieren waarop burgers en individuen zelf vorm en invulling
kunnen geven aan de democratische rechtsstaat.
Het geven van inzicht in de functie en werking van de instituties die de democratie,
rechtsstaat en bijbehorende internationale samenwerking (VN, EU etc.) schragen.
Het geven van inzicht in de functie en werking van mensenrechten en de gevolgen
hiervoor van oorlog en conflict.
Het zichtbaar maken van rolmodellen: individuen die op professionele dan wel
persoonlijke titel erkenning verdienen en als voorbeeld fungeren omwille van de positieve
bijdrage die zij geleverd hebben aan de democratische rechtsstaat en de vreedzame
samenleving. Onder een rolmodel verstaat vfonds een individu dat een brede groep of
beweging binnen de samenleving representeert.

•
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4.3 Het vergroten van de waardering voor
veteranen en de waardering voor politie
Vfonds ondersteunt projecten die de samenleving meenemen in de erkenning van en
waardering voor de democratische rechtsstaat en de vreedzame samenleving evenals de
professionals die hierin een actieve rol vervullen.
Dit krijgt vertaling naar projecten met de volgende focus:
•

•

•

Het vergroten van de erkenning van en waardering voor militaire veteranen (actief
dienend en in ruste) vanwege de door hen geleverde bijdrage aan de democratische
rechtsstaat en de vreedzame samenleving door het dienen van het Koninkrijk der
Nederlanden in oorlogsomstandigheden of daarmee overeenkomende situaties zoals
vredesmissies in internationaal verband.
Het vergroten van de erkenning van en waardering voor de politie (actief dienend en
veteraan) vanwege hun bijdrage aan de democratische rechtsstaat en de vreedzame
samenleving, voornamelijk binnen de landsgrenzen en soms ook daarbuiten; evenals
vanwege de bescherming die de politie biedt aan de inwoners van het Koninkrijk der
Nederlanden en de verlening van hulp aan mensen die dat nodig hebben.
Het zichtbaar maken van rolmodellen onder veteranen en binnen de politie.

In bijzondere gevallen ook:
• De oprichting van een nieuw monument voor zo ver dit voorziet in een bovenregionale en
maatschappelijk breed onderkende, onmiskenbare leemte of behoefte.
Daarnaast:
• Pelgrims- en herdenkingsreizen
Vfonds staat open voor aanvragen voor herdenkings- of pelgrimsreizen naar Azië en
diverse Europese landen. De bijdrage van vfonds is specifiek bedoeld voor overlevenden
en directe nabestaanden (partners, kinderen en kleinkinderen) waarbij de
intergenerationele kennisoverdracht het uitgangspunt is. Dit laatste vormt aldus een
hoofdmoot binnen het reisprogramma. Richtlijnen:
❖ 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 vfonds € 50,- per dag met een maximum
van vijf reisdagen binnen Europa en maximaal tien reisdagen naar Azië.
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4.4 Het vergroten van vaardigheden om
actief bij te dragen aan de vreedzame
samenlevin
In een vreedzame samenleving is iedereen vrij om te zijn wie hij of zij wil zijn. Eenieder
beschikt over de vaardigheden om met andersdenkenden het debat aan te gaan en, vanuit
wederzijds inlevingsvermogen, onderlinge verschillen te overbruggen. Fragmentatie en
polarisatie worden daarmee verzwakt of hopelijk zelfs voorkomen.
Nu informatie en nieuws breed beschikbaar zijn via een brede waaier aan (online)
communicatiekanalen is het tevens van belang om te leren kiezen voor de attitude van actief
betrokken burger.
Vanuit deze kernwaarden ondersteunt vfonds projecten die bijdragen aan de versterking van
vaardigheden die eenieder in staat stellen om actief bij te dragen aan de instandhouding van
de democratische rechtsstaat en de vreedzame samenleving.
Dit krijgt vertaling naar projecten met de volgende focus:

12

Het leren deelnemen aan gesprek en maatschappelijk debat.
Luisteren.
Het ontwikkelen van een standpunt of mening.
Het ontwikkelen van begrip voor het andere dan wel de ander.
Conflicthantering.
Onderhandelen.
Het leren sluiten van compromissen.
Het leren herkennen en het ontwikkelen van alertheid ten aanzien van fenomenen en
ontwikkelingen die de democratische rechtsstaat en de vreedzame samenleving
ondermijnen zoals haatdragend taalgebruik in de politiek en (sociale) media, de
verspreiding van desinformatie en nepnieuws.
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5. Subsidieregelingen voor
(oorlogs)musea,
herinnerings- en
bezoekerscentra
Vfonds staat open voor aanvragen voor de verbouwing, uitbreiding en/of vernieuwing van de
museale infrastructuur voor zover de aanvraag afkomstig is van een organisatie die als lid
dan wel geassocieerde organisatie is verbonden aan de Stichting Musea en
Herinneringscentra ’40-’45 (SMH). Leidend voor vfonds is de inhoudelijke doelstelling van het
project in functie waarvan de verbouwing, uitbreiding en / of vernieuwing van de
infrastructuur noodzakelijk is.
Vfonds hanteert de volgende richtlijnen:
• De aanvraag sluit aan op tenminste drie van de vier doelstellingen van vfonds (zie
voorgaande paragraaf);
Er is altijd aansluiting op:
✓ Doelstelling 1;
✓ Doelstelling 2 en / of 3;
✓ Doelstelling 4.
• De aanvraag betreft een eenmalige duurzame investering;
• Vfonds levert een substantiële bijdrage van maximaal één miljoen euro; en
• De bijdrage van vfonds dekt maximaal vijftig procent van de totale investering.
Voorts kan vfonds bijdragen aan wisseltentoonstellingen voor zover deze nieuwe
onderwerpen of benaderingen bevatten. Onderdeel van het projectplan en –begroting is
doorplaatsing van de wisseltentoonstelling op minimaal twee andere locaties in het
Koninkrijk der Nederlanden waarbij samenwerking gezocht wordt met tenminste één lid van
de Stichting Musea en Herinneringscentra ’40-’45 (SMH).

vfonds subsidiekader 2021-2025
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6. Oproepen tot het
indienen van
projectvoorstellen en
(jaar)thema’s
Vfonds werkt met periodieke oproepen tot het indienen van projectvoorstellen en
(jaar)thema’s. Hierbij horen specifiek geldende richtlijnen waarbij vfonds voorrang geeft aan
bepaalde presentatievormen dan wel deze juist kan uitsluiten. Ook geeft vfonds per oproep
aan op welke doelstellingen de aanvragen aan moeten sluiten om voor subsidie in
aanmerking te komen.
Het instrument van de oproep past bij vfonds: van oudsher een fonds dat openstaat voor het
gesprek over de ontwikkeling van nieuwe concepten en vormen met als belangrijk
uitgangspunt dat deze de potentie bezitten om na verloop van tijd ‘op eigen benen’ te staan.
In het kader van een oproep kan vfonds partijen verbinden en/of een of meerdere partijen
aanzetten tot het initiëren van een projectvoorstel.
De aankondiging en informatievoorziening omtrent oproepen tot het indienen van
projectvoorstellen en ( jaar)thema’s verloopt via de website en overige (sociale)
mediakanalen van vfonds.

14
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7. Subsidieregelingen in het
kader van de erkenning van
en waardering voor
veteranen
Vfonds bevordert de erkenning van en waardering voor militaire veteranen en de politie
vanwege hun bijdragen aan de democratische rechtsstaat en de vreedzame samenleving in
binnen- en buitenland. Daarnaast biedt vfonds de nu volgende subsidieregelingen aan
waarvan militaire veteranen en veteranen van de politie, omwille van hun veteranenstatus,
de begunstigden zijn.

7.1 Reünieregelin
De reünieregeling staat open voor veteranenorganisaties die zich hebben aangesloten bij het
Veteranen Platform; de zogenaamde lid-organisaties:
Vfonds biedt aan deze lid-organisaties een tegemoetkoming in de kosten van een reünie in
aanvulling op de bijdrage van het Ministerie van Defensie.
In lijn met de definitie van doelgroepen zoals vastgelegd in de Veteranenwet biedt de
Reünieregeling een tegemoetkoming in de kosten voor veteranen en hun relaties.
Aanvragen dienen minstens zes weken voorafgaand aan de reünie te worden ingediend en
worden behandeld conform de nu volgende regeling:

g
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Erkenning en Waardering voor veteranen en hun
partners 2022 - 2024; nanciering van reünies door
vfonds en invulling door het Veteranen Platform
Artikel 1 Financiering van reünies in het kader van erkenning en waardering door vfonds
1. De financiering van 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 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 vfonds € 12,50 subsidie aanvragen volgens de vigerende
subsidierichtlijnen van vfonds.
4. 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. 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 vfonds subsidie aanvragen volgens de ‘regeling voor reünies’.
7. 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 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 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 lidorganisaties kunnen per jaar voor een veteraan en partner subsidie aanvragen
conform de voorwaarden van deze intentieverklaring.
9. Vfonds reserveert voor de afspraken gemaakt in deze intentieverklaring gedurende de
jaren 2022, 2023 en 2024 maximaal € 450.000 per jaar, alleen voor de daadwerkelijke
en verifieerbare deelnemers.
10. Het Veteranenplatform adviseert en ondersteunt vfonds op bovenstaande punten bij
de uitvoering in 2022, 2023 en 2024.
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 vfonds
zijn vastgelegd in de subsidierichtlijnen en de subsidietoekenning van vfonds.
vfonds subsidiekader 2021-2025
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3.
4.

Het Veteranen Platform adviseert vfonds over de toekenning van een subsidieverzoek.
Het Veteranen Platform controleert de lid-organisaties op de nakoming van de
afspraken en rapporteert daarover aan 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 2022.
2. De subsidieregeling eindigt op 31 december 2024.
Artikel 5 Evaluatie
1. De werking van de subsidieregeling zal aan het eind van elk kalenderjaar worden
geëvalueerd, voor het eerst over 2022, uiterlijk binnen drie maanden na het einde van
het betreffende kalenderjaar.
Artikel 6 Zichtbaarheid vfonds
Het Veteranen Platform zal stimuleren dat op elke reünie de activiteiten van vfonds voor
veteranen, dienstslachtoffers en partners actief worden uitgedragen en toegelicht.

vfonds subsidiekader 2021-2025
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7.2 Ondersteuning van
veteranenorganisatie
Een beperkt aantal projecten van veteranenorganisaties komt in aanmerking voor steun van
vfonds. Hoewel de term ‘veteranenzorg’ onderdeel is van de statutaire naam van vfonds,
bieden wij hieraan geen ondersteuning meer sinds de inwerkingtreding van de
Veteranenwet in 2012. Wel ondersteunt vfonds een beperkt aantal projecten die, in
aanvulling op de dienstverlening vanuit de overheid, een extra inspanning leveren om de
erkenning van en waardering voor militaire veteranen en veteranen van de politie te uiten en
te bevorderen.
Bijzondere vermelding verdient de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en
dienstslachtoffers (BNMO). De BNMO werd kort na de bevrijding in 1945 opgericht door twee
Nederlandse veteranen. Uit dit initiatief zou uiteindelijk de organisatie voortkomen die we
vandaag kennen als vfonds. Het spreekt voor zich dat vfonds met zijn oorspronkelijke
oprichter een bijzondere relatie onderhoudt waaronder een subsidierelatie. Hiermee borgen
de BNMO en vfonds in samenwerking de optimale dienstverlening aan de militaire
veteranen en veteranen van de politie in Nederland.

vfonds subsidiekader 2021-2025
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8. Algemene
subsidievoorwaarden
8.1 Algemeen geldende voorwaarde
Vfonds neemt een aanvraag voor projectsubsidie in behandeling indien deze ten minste
voldoet aan de volgende voorwaarden.
I.

De aanvraag betreft een project dat:
• past binnen de missie en doelstellingen van vfonds;
• op maatschappelijk draagvlak steunt en aantoonbare meerwaarde heeft voor de
inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden of een relevante doelgroep daarbinnen;
• wordt uitgevoerd op basis van een realiseerbaar projectplan met meetbare
doelstellingen.

II. De aanvraag is ingediend door gebruikmaking van de aanvraagformulieren via de
website www.vfonds.nl/aanvragen;
III. De aanvraag is ingediend door een rechtspersoon (stichting of vereniging) waarbij de
verantwoordelijkheid voor enerzijds uitvoering en anderzijds het toezicht daarop
gescheiden zijn;
IV. De aanvrager is gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden;
V. De aanvraag is minimaal vier maanden vóór de start van het project bij vfonds
ingediend;
VI. De aanvraag betreft een project met een begin- en einddatum;
VII. De aanvraag betreft een project dat plaatsvindt binnen het Koninkrijk der Nederlanden.
Hieruit volgt dat aanvragen uit de overzeese delen van het Koninkrijk in behandeling
genomen worden. Een uitzondering wordt gemaakt voor herdenkings- of pelgrimsreizen
naar het buitenland; aanvragen hieromtrent kunnen wel ingediend worden;
VIII.Een aanvraag vanaf 50.000 euro is voorzien van een aanbiedingsbrief gericht aan de Raad
van Bestuur van vfonds, ondertekend door de statutaire vertegenwoordigers van de
organisatie die de subsidie aanvraagt;
IX. Op naam van aanvrager staan geen lopende projecten waarvan de einddatum verstreken
is en de evaluatie nog niet ontvangen is;
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X. Bij een aanvraag voor educatief materiaal toont de aanvrager aan dat er behoefte aan
bestaat in de vorm van intentieverklaringen van minimaal vijf onderwijsinstellingen. Ook
beschrijft u de toegevoegde waarde van het materiaal ten opzichte van het bestaande
aanbod.
Voorts geldt altijd het volgende:
XI. Projectsubsidies worden nooit met terugwerkende kracht toegekend;
XII. Bedragen zijn bij vfonds inclusief btw. Vfonds neemt bij een eventuele
subsidietoekenning geen verantwoordelijkheid voor een juiste verwerking van de btwaspecten. Fiscale gevolgen zijn geheel voor rekening van de subsidieontvanger;
XIII. Vfonds behoudt zich het recht voor om een aanvraag, ook als deze aan de gestelde
voorwaarden en richtlijnen voldoet, af te wijzen;
XIV. Een eventuele toekenning van projectsubsidie vervalt bij faillissement van de
rechtspersoon waaraan de subsidie is toegekend;
XV. Aan de door vfonds gestelde voorwaarden en richtlijnen kunnen geen rechten worden
ontleend;
XVI.Vfonds behoudt zich te allen tijde het recht voor om van de gestelde voorwaarden en
richtlijnen af te wijken.
In de volgende gevallen wordt een aanvraag altijd afgewezen:
XVII.De aanvraag is ingediend door een eenmanszaak of individu;
XVIII.De aanvraag is ingediend door een besloten of naamloze vennootschap;
XIX.De aanvraag betreft activiteiten die behoren tot de structurele exploitatie van de
aanvrager.

8.2 Algemeen geldende uitsluitingsgronde
Aanvragen die niet in aanmerking komen voor steun van vfonds zijn met name (maar niet
uitsluitend):
initiatieven die niet aansluiten bij de missie en doelstellingen van vfonds;
initiatieven buiten de geografische reikwijdte van vfonds;
initiatieven met een primair (partij-)politieke of religieuze doelstelling;
initiatieven van overheden en aan overheden gelieerde uitvoeringsinstanties;
kosten behorend tot de reguliere exploitatie van de aanvrager;
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aanvragen die exclusief de aanschaf van materialen of inventaris tot doel hebben;
initiatieven met een louter commerciële doelstelling;
initiatieven waarbij de kosten disproportioneel hoog zijn in verhouding tot de baten;
aanvragen afkomstig van een rechtspersoon die geen andere activiteit heeft dan het
onderwerp van de aanvraag (de naam van de activiteit / het project en de naam van de
rechtspersoon zijn in een dergelijk geval vaak dezelfde).
• aanvragen die vfonds reeds eerder ontving en in behandeling genomen heeft - ongeacht of
deze behandeling heeft geresulteerd in een toekenning dan wel afwijzing van de aanvraag
door vfonds.
Vfonds sluit de volgende typen projecten van steun uit:
• Ontwikkeling of verbetering van websites of applicaties waarbij geen sprake is van
substantiële impactverbetering.
• Lokale bevrijdingsfestivals, lokale 4 en 5 mei activiteiten en lokale veteranendagen.
• het verrichten van onderhoud aan monumenten en gedenktekens.

8.3 Algemeen geldende aandachtspunte
Vfonds betracht terughoudendheid in de ondersteuning van het volgende type projecten.
• Ontwikkeling, publicatie en / of conservering van egodocumenten (onafhankelijk van
gekozen vorm of medium) zonder bredere context;
Bij gelegenheid kan vfonds de ontwikkeling, publicatie en / of conservering van een
egodocument ondersteunen indien het voorziet in een aangetoonde, breed onderkende en
onmiskenbare leemte of behoefte en het egodocument representatief is voor een brede
maatschappelijke beweging of context.
• Initiatieven die uitsluitend op 4 en / of 5 mei plaatsvinden;
Om overaanbod en versnippering te reguleren selecteert vfonds enkele partners en
projecten die in samenhang een aanbod presenteren rond de herdenkingen en vieringen
op 4 en 5 mei. De selectie komt tot stand op basis van overleg tussen vfonds en partners
die bestaande en nieuwe initiatieven ontplooien.
• (Wetenschappelijke) onderzoeksprojecten;
Bij gelegenheid kan vfonds een (wetenschappelijk) onderzoeksproject ondersteunen indien
het een nieuwe invalshoek biedt binnen het beleid en de doelstellingen van vfonds. Een
aanvraag dient in dat geval een sterk ontwikkelde component te bevatten die gericht is op
en relevant is voor het brede publiek.
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• Speelfilms;
Voor speelfilms geldt dat vfonds het instrument van de oproep tot indiening van
aanvragen hanteert om voorstellen te ontvangen in relatie en tevens beperkt tot specifieke
gelegenheden of thema’s.
• Documentaires en televisieproducties.
Vfonds kan de totstandkoming en productie van documentaires en televisieproducties
ondersteunen indien het betreffende project voorziet in een aangetoonde, breed
onderkende en onmiskenbare leemte of behoefte. In de meeste gevallen zal vfonds met
name aandacht vragen voor interactie en dialoog met het doelpubliek in de vorm van
interactieve randprogrammering.
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8.4 Richtlijnen in verband met corona
Naar verwachting zullen coronamaatregelen in verschillende verschijningsvormen van kracht
blijven. Daarom stelt vfonds de volgende voorwaarden:
• Aanvragen voor projectsubsidie zijn coronaproof. Projecten die in essentie de samenkomst
van grote groepen mensen beogen, zoals festivals, congressen, theatervoorstellingen,
lezingen, bijeenkomsten met grote groepen scholieren en studenten, kunnen een risico
vormen. Vfonds doet daarom een beroep op uw creativiteit: ontwikkel een verrassende
vorm die onder alle redelijkerwijs nog te verwachten maatregelen doorgang kan vinden en
let er goed op dat u in uw aanvraag heeft opgenomen hoe u met veranderende
coronamaatregelen omgaat.
• Een klassieke opzet die één op één wordt overgezet naar een digitale vorm ziet vfonds niet
als een toegevoegde waarde en zal waarschijnlijk niet gehonoreerd worden.

8.5 Binnen de voorwaarden en richtlijnen
maar toch afgewezen
Gelet op het grote aantal aanvragen dat vfonds ontvangt is het mogelijk dat een aanvraag
die aan alle voorwaarden en richtlijnen voldoet tóch wordt afgewezen. Hierbij kunnen
verschillende overwegingen een rol spelen, zoals:
• De aanvraag valt niet (voldoende) binnen de prioriteiten van vfonds en er waren voldoende
vergelijkbare andere initiatieven die dat wel deden.
• Er zijn reeds één of meerdere vergelijkbare lopende projecten door vfonds gefinancierd.

8.6 Verzoek tot heroverwegin
Vfonds is een financieel onafhankelijke instelling die bij toekenning van financiële steun haar
eigen afwegingen maakt. Aanvragers die menen dat het besluit tot afwijzing van een
aanvraag op basis van aantoonbaar onjuiste informatie is genomen kunnen dat schriftelijk
(digitaal) kenbaar maken aan vfonds.
Vfonds geeft altijd een inhoudelijke reactie binnen redelijke termijn. Deze reactie is
gebaseerd op de informatie zoals die bij de indiening van de aanvraag aan vfonds
beschikbaar gemaakt is. Toezending van nieuwe stukken behoort aldus niet tot de
mogelijkheden.
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