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ALGEMENE RICHTLIJNEN







•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Aanvragers van projecten wordt aangeraden eerst de quickscan te doen. U vindt deze op onze
website www.vfonds.nl;
De aanvrager is een rechtspersoon (stichting, vereniging, B.V. of N.V. zonder winstoogmerk);
Aanvragen dienen minimaal vier maanden voor de start van het project bij het vfonds
ingediend te zijn;
Het vfonds vergoedt geen kosten die al zijn gemaakt. U kunt alleen financiering vooraf
aanvragen;
Projectaanvragen kunnen ingediend worden via het digitale aanvraagformulier dat op
www.vfonds.nl/aanvragen te vinden is;
Het is ook mogelijk een Word document in te vullen en op te sturen naar
aanvragen@vfonds.nl. Dit document is ook op de site te vinden;
Het gaat om projectgebonden activiteiten;
Alleen projecten die binnen het thema Vrede en Vrijheid van het vfonds vallen én binnen de
doelgroepen zoals door het vfonds aangegeven, worden in behandeling genomen;
Het vfonds neemt alleen projectaanvragen in behandeling vanaf het begin van de
Tweede Wereldoorlog;
Projecten/activiteiten van verschillende aanvragers die vergelijkbare thema’s aanroeren en/of
voor eenzelfde doelgroep bedoeld zijn, worden niet in behandeling genomen maar worden
naar elkaar verwezen met als doel gezamenlijk tot een aanvraag te komen;
Projecten moeten in het Koninkrijk der Nederlanden plaatsvinden. Herdenkings- of
pelgrimsreizen naar het buitenland mogen wel ingediend worden*;
Het project is gericht op publieksbereik;
Het project heeft actualiteitswaarde, is relevant en heeft een zekere urgentie. Het is van
aanvullend belang binnen het huidige aanbod;
Bij educatief onderwijsmateriaal toont u aan dat er behoefte of belangstelling bestaat
vanuit het onderwijs (minimaal vijf onderwijsinstellingen);
Als aanvrager staat u borg voor de kwaliteit van het eindresultaat;
De dekking van de begroting dient door minimaal één andere partij (naast het vfonds) of
door verwachte opbrengst uit verkoop voor haar rekening te worden genomen;
Deelnemers/bezoekers aan projecten/activiteiten dienen een financiële bijdrage te leveren die in
verhouding staat tot de kosten;
Bedragen zijn bij het vfonds altijd inclusief BTW;
Het vfonds neemt bij een eventuele subsidietoekenning geen verantwoordelijkheid over
een juiste verwerking van de btw-aspecten. Fiscale gevolgen zijn hiermee geheel voor
rekening van de subsidieontvanger;
Alle door het vfonds gesteunde projecten/activiteiten dienen secuur aan de
communicatierichtlijnen te voldoen;
Aan deze subsidierichtlijnen kunnen geen rechten worden ontleend;
Alleen projecten die voldoen aan de algemene richtlijnen worden in behandeling genomen.
Het vfonds behoudt het recht om iedere projectaanvraag, ook als de aanvraag voldoet aan de
criteria, af te wijzen.
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AFWIJZINGSGRONDEN
Voor steun van het vfonds komen NIET in aanmerking:
•
•
•
•
•
•
•

Aanvragen van eenmanszaken of individuen;
Aanvragers die over voldoende eigen vermogen beschikken;
Projecten m.b.t. het schrijven, publiceren of uitgeven van boeken;
Activiteiten die behoren tot de structurele exploitatie;
Aankoop, restauratie of oprichten van monumenten;
Wetenschapsprojecten;
Projecten die betrekking hebben op lokale bevrijdingsfestivals, lokale 5 mei activiteiten of
lokale veteranendagen.

Het vfonds is terughoudend wat betreft projecten die betrekking hebben op het maken van
documentaires en het doen van onderzoek. Een eventuele toekenning is alleen mogelijk als het om
een bijzonder, -aantoonbaar- onderbelicht, thema gaat.
AANVULLENDE CRITERIA VOOR SPECIFIEKE AANVRAGEN
Reünies
• Missie gerelateerde reünies van politie- en defensieveteranen vanaf WOII en buitenlandse
missies nadien en bijeenkomsten van lotgenoten met oorlogservaringen en/of
geüniformeerden die tijdens hun dienst (mentaal/fysiek) gewond zijn geraakt, kunnen in
aanmerking komen voor subsidie.
• Maximale bijdrage van het vfonds is € 10,- per direct betrokkene. Ook voor één partner per direct
betrokkenen kan € 15,- aangevraagd worden.
• Aanvragen worden gerelateerd aan de condities die de Veteranenwet met zich meebrengt,
neergelegd in de ‘Defensieraamregeling reüniefaciliteiten’ voor veteranen en oud-medewerkers.
* 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 (1e graad). Hiervoor 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.
• De bijdrage voor professionals geldt alleen als het gaat om reizen van de (kamp)organisaties
van oorlogsgetroffenen of de Oorlogsgravenstichting (OGS).
Educatieve reizen
• Aanvragen voor educatieve reizen waarbij het onderwerp valt binnen het thema ‘Vrede en
Vrijheid’ 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 een trip naar het buitenland
Maximaal € 50,- binnen Nederland
Het uitstapje vindt plaats in een jubileumjaar (5 jaar en een veelvoud daarvan)
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•

Aanvragende organisatie moet lid zijn van Stichting SMH.

Herdenken en vieren
Het vfonds draagt bij aan onderstaande Herdenkingen:
•
•
•

Auschwitz Herdenking, eind januari, Amsterdam
Nationale Herdenking, 15 augustus, Den Haag
Nationale Herdenking, september, Roermond

Het vfonds ondersteunt het Nationaal Comité 4 en 5 mei met de Viering van de Bevrijding. Het
Comité wendt deze bijdrage aan ten behoeve van de 14 provinciale Bevrijdingsfestivals en Nationale
communicatieve projecten, zoals ‘Adopteer een monument’.
Oorlogs-, Verzetsmusea en Herinneringscentra
• Het vfonds ondersteunt de Oorlogs-, 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:
o Verbouwingen, uitbreidingen, vernieuwing en/of conservering vaste opstellingen (het
betreft eenmalige grotere investeringen voor meerdere jaren)
o Wisseltentoonstellingen: het vfonds kan bijdragen aan wisseltentoonstellingen mits
het nieuwe onderwerpen of benaderingen bevat. Tevens dient een doorplaatsing van
de wisseltentoonstelling op minimaal drie andere locaties in het land onderdeel te zijn
van het totaal project en moet er samenwerking gezocht worden met minstens één
van de bij SMH aangesloten musea of centra.
Planontwikkeling
• Instellingen kunnen een onderbouwd verzoek indienen voor financiering van de ontwikkeling
van een projectplan. Hiervoor is een bedrag (inclusief BTW) van maximaal € 2.500,beschikbaar. Deze financiering is erop gericht om een conceptplan tot een volwaardig
projectplan te brengen.
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