Criteria subsidieaanvraag Tiel Herdenkt 75 jaar vrijheid

Inleiding
Gemeente Tiel heeft het project Tiel Herdenkt 75 jaar vrijheid opgestart. In dit project wil de
gemeente lokale activiteiten samenbrengen en deze indien nodig communiceren en cofinancieren. In
het project bepaalt en bewaakt de gemeente Tiel de kaders en kwaliteit van, en de keuze voor, de
lokale activiteiten. Hierdoor wordt aan de inwoners en bezoekers van Tiel één kwalitatief goed en
gevarieerd programma aangeboden dat geheel in het teken van het herdenken en vieren van 75 jaar
vrijheid staat. Lokale organisaties worden door de gemeente Tiel aangemoedigd om (boven)lokale
samenwerkingen aan te gaan. Dit versterkt de kwaliteit en diversiteit van het aanbod en voorkomt
(soort)gelijke activiteiten. Bovendien maakt dit project het mogelijk om voor lokale activiteiten
subsidie te verkrijgen via het provinciale programma Gelderland Herdenkt.
In dit document vindt u informatie over:
1) Het gemeentelijke project Tiel Herdenkt 75 jaar vrijheid
2) Het provinciale programma Gelderland Herdenkt – Rivierenland
3) Communicatie.
Mocht u naar aanleiding van dit document vragen hebben over lokale activiteiten, dan kunt u contact
opnemen met Renate Olthof (Bibliotheek Rivierenland) Renate.Olthof@bibliotheekrivierenland.nl.
Heeft u vragen over de gestelde criteria, dan kunt u contact opnemen met Els Wijnveen (gemeente
Tiel) ewijnveen@tiel.nl of Manon Derksen (gemeente Tiel) maderksen@tiel.nl.
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1) Het gemeentelijke project Tiel Herdenkt 75 jaar vrijheid
Onderstaand staan de doelstellingen en criteria beschreven, waaraan de lokale organisaties die
subsidie aanvragen via het project Tiel Herdenkt 75 jaar vrijheid moeten voldoen.
Welke activiteiten komen voor ondersteuning in aanmerking:
 Alle lokale/Tielse activiteiten met als thema 75 jaar vrijheid.
 Bovenlokale activiteiten met als thema 75 jaar vrijheid waarin Tiel een bijzondere of grote rol
heeft.
Doelstellingen waaraan de activiteit moet voldoen
 De activiteit moet zich inhoudelijk duidelijk richten op het thema 75 jaar vrijheid (oppervlakkig
gerelateerd zijn aan het thema is onvoldoende) en minimaal één van de volgende thema’s:
o Dodenherdenking
o Herdenken en/of vieren van de bevrijding
o Het landelijk thema: Lokale geschiedenis en persoonlijke verhalen.
 Het is een pré als de activiteit de periode 1944-1945 linkt met het heden.
 Het is een pré als het project aansluit bij het programma Gelderland Herdenkt. Indien dit het geval
is, is extra financiering vanuit het programma beschikbaar (zie verderop in dit document).
 De activiteit moet bijdragen aan één of meer van de volgende punten:
o Aanzetten tot nadenken
o Saamhorigheid
o Kennisoverdracht.
Criteria waaraan de activiteit moet voldoen

De activiteit moet bijdragen aan de doelstellingen van het project Tiel Herdenkt 75 jaar vrijheid.

De aanvrager dient een rechtspersoon te zijn. Aanvragen door privépersonen worden niet in
behandeling genomen.

Het is een sterke pré als de aanvrager samenwerkt met (boven)lokale partijen, zowel financieel
als inhoudelijk.

De uitvoering van de activiteit moet plaatsvinden tussen 1 november 2019 en 5 mei 2020.
Uitzondering hierop zijn activiteiten die zich richten op de herdenking van de Japanse bezetting
van Nederlands-Indië, de uitvoering hiervan moet plaatsvinden tussen 1 november 2019 en 15
augustus 2020.
Let op! Bij toekenning van de subsidie voor projecten waarvan de uitvoering voor 1 januari 2020
start, kan de besluitvorming en (bij positief besluit) de uitbetaling pas vanaf 1 januari 2020
plaatsvinden.

Tenminste 50% van de begroting van de activiteit is afkomstig uit eigen inkomsten zoals eigen
middelen, sponsoring, etc.

De activiteit mag zich richten op een specifieke doelgroep, maar mag geen mensen uitsluiten.
Uitzondering hierop zijn onderwijsactiviteiten.
Goed om te weten
 Subsidie kan worden aangevraagd met het daarvoor bestemde aanvraagformulier. Aanvragen die
op een andere manier worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.
 Gemeente Tiel draagt per activiteit maximaal 50% van de begroting bij met een maximum van €
4.000.
 De aanvragen kunnen in twee rondes worden ingediend. De eerste deadline is 1 december 2019
(besluitvorming week 2-2020), de tweede deadline is 1 maart 2020 (besluitvorming week 112020).
 Het toegekende subsidiebedrag wordt in een keer uitbetaald.
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 Indien (soort)gelijke activiteiten o.b.v. de gestelde criteria in aanmerking komen voor subsidie,








geldt de volgorde van binnenkomst.
Uiterlijk vier weken na afloop van de activiteit dient een kort inhoudelijk en financieel verslag incl.
enkele foto’s te worden voorgelegd.
Indien uit de financiële verslaglegging blijkt dat minder is uitgegeven dan begroot, dan zal de
gemeente het betreffende bedrag terugvorderen.
Heeft de activiteit het karakter van een evenement (bijvoorbeeld bevrijdingsfestival,
herdenkingsplechtigheid, optocht met legervoertuigen), dan verwijzen wij naar (de voorwaarden
van) de reguliere evenementenvergunning. Voor eventuele vragen kan contact worden
opgenomen met Jan Lindner via JLindner@tiel.nl. Kosten voor een eventuele vergunning mogen
worden opgenomen in de begroting.
De toekenning van de subsidie kan worden ingetrokken indien:
o de benodigde vergunningen niet op tijd zijn aangevraagd of worden afgewezen.
o aanvragende partijen de samenwerking verbreken.
o er bij de aanvragers of samenwerkende partijen in aanloop naar of tijdens de
uitvoering van de activiteit sprake is van racisme, discriminatie of antisemitisme.
In bijzondere gevallen kan ten gunste van een aanvrager worden afgeweken van een of meerdere
criteria.

Niet subsidiabel zijn
 kosten die zijn gemaakt voor startdatum van de uitvoering van de activiteit
 kosten die redelijkerwijs kunnen worden gedekt uit opbrengsten van de activiteit
 kosten van reguliere werkzaamheden van de aanvrager
 kosten van in natura geleverde diensten en goederen
 kosten van aan de activiteit verbonden personen of organisaties, die onderling in rekening
worden gebracht.

2) Gelderland Herdenkt - Rivierenland
Het provinciale programma Gelderland Herdenkt biedt lokale en regionale activiteiten de
mogelijkheid tot financiële ondersteuning. Er zijn enkele spelregels om voor deze subsidie in
aanmerking te komen. Let wel: deze spelregels komen bovenop de door de gemeente gestelde
aanvraagcriteria. Hieronder staat de ingekorte en vereenvoudigde versie; uitgebreide informatie over
de subsidieregeling is te vinden op https://www.gelderland.nl/Gelderland-Herdenkt-75-jaar-vrijheid.
1) Gemeente Tiel heeft voor het project Tiel Herdenkt 75 jaar vrijheid een subsidieaanvraag gedaan
bij het programma Gelderland Herdenkt. Deze subsidie zal één op één worden doorgegeven aan
activiteiten die aan de voorwaarden van het provinciale programma én aan de projectcriteria van
het gemeentelijke project voldoen. Let op: het programma Gelderland Herdenkt neemt geen
individuele aanvragen aan.
2) De activiteit moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
a. Het moet plaatsvinden tussen 1 november 2019 en 5 mei 2020 (aangepaste
begindatum i.v.m. startdatum van het gemeentelijke project).
b. De activiteit moet vernieuwend zijn t.o.v. de reguliere (niet-jubileum)jaren.
c. De activiteit moet inhoudelijk gericht zijn op minstens één van de volgende twee
verhaallijnen:
i. Frontlinie (periode september 1944 - mei 1945)
ii. Luchtoorlog.
d. De activiteit moet aan één van de volgende vier steekwoorden voldoen: herdenken,
beseffen, beleven, vieren.

Criteria subsidieaanvraag Tiel Herdenkt 75 jaar vrijheid (15-10-2019)

3) De financiering van de activiteit dient als volgt te zijn opgebouwd: minimaal 25% eigen bijdrage,
maximaal 25% cofinanciering gemeente Tiel, maximaal 50% subsidie Gelderland Herdenkt.
4) Indien de gemeente Tiel dit nodig acht, dient de aanvrager van het betreffende activiteit mee te
werken aan een correcte (financiële) verslaglegging voor de subsidieafwikkeling van het
programma Gelderland Herdenkt.

3) Communicatie
De organisatie achter de activiteit is zelf verantwoordelijk voor de communicatie. De gemeente stelt
desgevraagd een perslijst beschikbaar en stelt haar communicatiemiddelen ter beschikking om
berichten over de activiteiten te delen.
De gemeente Tiel zal de communicatie rondom het project Tiel Herdenkt 75 jaar vrijheid en het
daaruit voortvloeiende programma verzorgen. Het betreft dan met name online en offline
communicatie via social media, www.uitintiel.nl, Tiel Actueel (de gemeentelijke pagina’s in weekblad
Stad Tiel), eventueel posters, etc.

Criteria subsidieaanvraag Tiel Herdenkt 75 jaar vrijheid (15-10-2019)

