Criteria aanvraag subsidie activiteiten 75 jaar vrijheid Krimpenerwaard 2020
In de afgelopen periode las u met regelmaat over de viering van 75 jaar vrijheid in onze gemeente,
zowel via diverse (social) media, als bij bijeenkomsten of deze website.
Het college van burgemeester en wethouders en de provincie Zuid-Holland hebben budget
beschikbaar gesteld. Eerder is al een oproep gedaan aan alle maatschappelijke organisaties en
verenigingen na te denken over een activiteit met en voor onze inwoners, in de periode april-mei-juni
2020.
Via deze mail willen u eraan herinneren dat u een subsidieaanvraag tijdig (uiterlijk 10 januari a.s.)
kunt indienen. Daarbij geeft u aan wat u wat u wilt organiseren (korte beschrijving) en met wie, naast
een beknopte begroting.
Iedere initiatiefnemer kan een subsidieaanvraag indienen in het kader van de deze week door het
college vastgestelde ‘Subsidieregeling Stimulering Krimpenerwaard 75 jaar Vrij’. Hierin staat
ondermeer het volgende:
Maatschappelijk effect – Wat willen we bereiken?
1. Verhalen over oorlog en vrijheid – zowel historische als actuele – ophalen en brengen en
hierbij de rol van veteranen – jong en oud – betrekken.
2. Op alle scholen het gesprek op gang brengen over de betekenis van de Tweede
Wereldoorlog, de bevrijding en vrijheid voor nu en voor de toekomst.
3. Vergroten van het besef dat 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog vrijheid nog steeds
kwetsbaar is en inzet vraagt van iedereen.
4. Herdenken en vieren versterken door nieuwe tradities te stimuleren, passend bij de tijd en de
nieuwe generatie, en laten terugkomen in de diverse herdenkingen en vieringen.
Gemeentelijke doelen voor het verstrekken van subsidie op de 75 jaar vrijheid gemeente
Krimpenerwaard
De activiteiten moeten een bijdrage leveren aan een of meerdere van onderstaande doelen:
• Activiteiten bevinden zich op tenminste één van de volgende vlakken: sport, kunst en cultuur,
religie, historie, educatie en toerisme.
• Stimuleren dat alle Krimpenerwaardse scholieren van 6 tot 18 jaar aan tenminste één activiteit
deelnemen in het kader van 75 Jaar Vrijheid Krimpenerwaard.
• De activiteiten moeten voor iedereen toegankelijk zijn.
• Gestreefd wordt te komen tot samenwerking tussen verschillende maatschappelijke
organisaties binnen een kern of tussen verschillende kernen in onze gemeente.
• Gestreefd wordt te komen tot spreiding van de activiteiten over de kernen
• Er moet sprake zijn van een geheel nieuw initiatief of van een bestaand initiatief wat
aanzienlijk wordt uitgebreid in het kader van 75 jaar Vrijheid en de doelen.
Aanvraagtermijn
De subsidie kan worden aangevraagd tot 10 januari 2020.
Aanvullende criteria
• Er moet sprake zijn van 50% co-financiering door of via de subsidieaanvrager; Dit mag in de
vorm van zelfwerkzaamheid. Het college is op basis van de hardheidsclausule in de
Algemene subsidieverordening Krimpenerwaard 2019 bevoegd om hier vanaf te wijken.
• Er geldt een maximum subsidiebedrag van € 5.000 per aanvraag. Het college is bevoegd om
hier vanaf te wijken.
• Aanvragen met een winstoogmerk zijn uitgesloten van subsidiëring.
Afwijzingsgronden
• De subsidie kan niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd.
• Om samenwerking en maatschappelijk draagvlak te vergroten zijn aanvragen door particuliere
inwoners zijn niet mogelijk.
• De afwijzingsgronden zoals vermeld in artikel 10 van de Algemene Subsidieverordening
Krimpenerwaard 2019.

Beoordeling subsidieaanvraag
De subsidieaanvraag wordt beoordeeld op basis van bovenstaande criteria. Dit na advies van de door
de burgemeester ingestelde onafhankelijke adviescommissie. Het advies van deze commissie is niet
bindend.
Verdeling middelen bij overschrijding plafond
Indien het maximaal beschikbare subsidiebedrag wordt overschreden met een bepaald percentage,
wordt de toe te kennen subsidie met eenzelfde percentage verlaagd.
Vaststelling en verantwoording
Subsidies tot €5.000,- worden bij verlening direct vastgesteld. Het college kan echter besluiten om een
financiële en inhoudelijke verantwoording te vragen alvorens de subsidie vast te stellen. Bij subsidies
hoger dan € 5.000,- wordt de subsidie vastgesteld na indiening van een inhoudelijk en financieel
verslag conform de bepalingen in artikel 13 van de Algemene subsidieverordening Krimpenerwaard
2019.

