Ondersteuning Reünies en lotgenotencontacten
Datum: 13 december 2018

Inleiding
Het Nationaal Comité biedt ondersteuning aan landelijke vrijwilligersorganisaties voor
oorlogsgetroffenen om de onderlinge contacten binnen de eerste generatie te kunnen
onderhouden via gerichte initiatieven, zoals reünies en lotgenotencontacten.
Deze notitie geeft uitleg over de regeling. Allereerst volgt een toelichting op de regeling.
Daarna wordt ingegaan op de procedure.
Doelstelling
De doelstelling van het Nationaal Comité is ervoor zorg te dragen dat vrijwilligersorganisaties op het terrein van de herinnering WO II met een landelijke functie de onderlinge
contacten binnen de eerste generatie (geboren vóór 15 augustus 1945) kunnen blijven
voortzetten via gerichte initiatieven, zoals reünies en lotgenotencontacten. Daarnaast kan het
comité deze vrijwilligersorganisaties, wanneer zij ophouden zelfstandig te bestaan, in staat
stellen eenmalig een laatste bijeenkomst te organiseren of de Nederlandse samenleving een
inhoudelijke nalatenschap te bieden.
Het comité biedt deze ondersteuning aan in de vorm van een bijdrage in de kosten. Ook kan
het op verzoek de organisatie adviseren over de uitvoering van activiteiten.

Geen subsidie, maar een bijdrage en serviceverlening
Het Nationaal Comité mag zelf geen subsidies toekennen. De regeling is dan ook
uitdrukkelijk geen subsidieregeling. Het comité kan de organisatie ondersteunen door bij te
dragen in de kosten van activiteiten, maar ook in de vorm van adviseren en/of faciliteren.
Het ministerie van WVS heeft de subsidie van het Nationaal Comité verhoogd om de
ondersteuning mogelijk te maken. Het comité houdt zich het recht voor om de ondersteuning
lopende het jaar te beëindigen als de middelen niet toereikend zijn.
Voor wie is de regeling bedoeld?
De regeling is bedoeld voor landelijke vrijwilligersorganisaties voor oorlogsgetroffenen en
lotgenotenorganisaties van verzetsdeelnemers, vervolgden of burgeroorlogsgetroffenen die
de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt in Nederland of Europa of in voormalig
Nederlands-Indië of Zuidoost-Azië. De organisatie is opgericht door oorlogsgetroffenen.
Professionele organisaties die op verzoek van vrijwilligersorganisaties activiteiten
organiseren voor het op onderlinge contact binnen de eerste generatie komen eveneens in
aanmerking. De regeling is niet bedoeld voor veteranenorganisaties.

Wat komt in aanmerking voor een bijdrage?
De volgende activiteiten komen in aanmerking:
• Een landelijke reünie of bijeenkomst van de eigen organisatie. Hieronder wordt
verstaan een lotgenotenbijeenkomst van de eerste generatie die tot doel heeft
contact te houden en elkaar onderlinge steun te geven.
• Het uitgeven van een contactblad of (digitale) nieuwsbrief, bedoeld om onderlinge
contacten binnen de eerste generatie lotgenoten vast te houden.

•
•
•

Bijzondere eenmalige publicatie ten behoeve van het vastleggen van de
geschiedenis van de organisatie.
Bijzondere bijeenkomst voor de achterban (bijvoorbeeld in het kader van een lustrum
of het opheffen van de organisatie).
Reis- en verblijfskosten van oorlogsgetroffenen die op uitnodiging van de organisatie
deelnemen aan een reis om zo kennis en ervaring over te dragen aan jongere
generaties.

Wat komt niet in aanmerking voor een bijdrage?
De volgende activiteiten komen niet in aanmerking:
• Herdenkingen en herdenkingsreizen.
• Deelname aan reünies van andere organisaties.
• Jeugdvoorlichting.
• Inrichting- en/of in stand houden van monumenten en/of herdenkingsplaatsen.
• Bestuursbijeenkomsten en bestuurskosten.
Wat is de bijdrage per activiteit?
Het comité geeft een bijdrage in de kosten van betreffende activiteit. De vergoeding is met
ingang van 2019 als volgt:
• Reünie: € 30,- per deelnemer van de eerste generatie (geboren vóór 15 augustus
1945).
• Contactblad/nieuwsbrief: werkelijke kosten met een maximum van € 1.500,- per jaar.
• Bijzondere publicatie: werkelijke kosten met een maximum van € 5.000,-.
• Bijzondere bijeenkomst: € 35,- per deelnemer van de eerste generatie (geboren vóór
15 augustus 1945).
• Reis- en verblijfkosten van oorlogsgetroffenen bij deelname aan een reis om kennis
en ervaring over te dragen: een vergoeding van € 25 per persoon per dag, met een
maximum van vijf reisdagen binnen Europa en tien reisdagen naar Azië voor de
oorlogsgetroffene zelf en de directe begeleider.

Serviceverlening
Het comité kan op verzoek adviseren over de uitvoering van een reünie of (bijzondere)
bijeenkomst van de organisatie. Ook kan het advies geven en/of faciliteren bij het uitgeven
van een nieuwsbrief om de onderlinge contacten binnen de eerste generatie lotgenoten vast
te houden of bij een bijzondere publicatie.
Daarnaast organiseert het Nationaal Comité uitwisselingsbijeenkomsten voor alle
organisaties van de eerste generatie samen.

De procedure
De stappen in hoofdlijnen
1. Samenwerkingsovereenkomst invullen.
2. Samenwerkingsovereenkomst opsturen naar het Nationaal Comité 4 en 5 mei.
3. Het Nationaal Comité neemt de overeenkomst in behandeling.
4. Reactie Nationaal Comité naar de organisatie:
- Indien akkoord, dan ontvangt de organisatie de overeenkomst getekend retour
met declaratieformulier.
- Indien niet akkoord, dan volgt hierover bericht met reden.
5. Declaratieformulier invullen nadat de activiteiten zijn gerealiseerd.
6. Declaratieformulier opsturen per post of per mail naar het Nationaal Comité.
7. Uitbetaling declaratie.

Samenwerkingsovereenkomst invullen
De regeling is geen subsidieregeling. Het comité kan de organisatie ondersteunen door bij te
dragen in de kosten van activiteiten, maar ook in de vorm van adviseren en/of faciliteren. Dat
betekent dat de afspraken tussen het comité en de organisatie schriftelijk moeten worden
vastgelegd in de vorm van een overeenkomst.
Het comité heeft hiervoor een standaard overeenkomst gemaakt. Deze is te vinden op de
website. De overeenkomst kan ook worden toegezonden.
U vult de volgende gegevens in:
- Naam organisatie, adres, woonplaats
- Naam vertegenwoordiger organisatie
- Gegevens over de activiteit(en) die u verwacht te gaan doen
Vergeet niet de overeenkomst te ondertekenen en de gevraagde bijlagen toe te voegen!

Samenwerkingsovereenkomst opsturen
U kunt de overeenkomst per mail of per post naar het Nationaal Comité 4 en 5 mei sturen.
Het mailadres is info@4en5mei.nl
Het postadres is Nieuwe Prinsengracht 89, 1018 VR Amsterdam t.a.v. afdeling Financiën.

Het Nationaal Comité neemt de overeenkomst in behandeling
Het comité gaat na of de overeenkomst en bijlagen compleet zijn en of uw organisatie en
activiteiten binnen de regeling passen. Het comité neemt zo nodig contact met u op.

Reactie Nationaal Comité naar uw organisatie
Als alles in overeenstemming met de regeling is, dan ontvangt u de overeenkomst
ondertekend door de directeur van het Nationaal Comité retour. U ontvangt hierbij tevens
een declaratieformulier. Mocht uw verzoek betrekking hebben op serviceverlening door het
comité dan wordt contact met u opgenomen.
Het Nationaal Comité behoudt zich het recht voor om een verzoek voor een bijdrage in de
kosten en/of serviceverzoek af te wijzen.

Declaratieformulier invullen nadat activiteit heeft plaatsgevonden
Nadat de activiteiten zijn uitgevoerd, vult u de gevraagde gegevens in op het
declaratieformulier dat u bij de getekende overeenkomst heeft ontvangen.

Declaratieformulier opsturen
U kunt de declaratie per mail of per post naar het Nationaal Comité 4 en 5 mei sturen.
Het mailadres is info@4en5mei.nl
Het postadres is Nieuwe Prinsengracht 89, 1018 VR Amsterdam t.a.v. afdeling Financiën.

Declaratie uitbetaling
Als de declaratie volledig is ingevuld en akkoord bevonden, wordt het bedrag aan u
overgemaakt.

Wenst u meer informatie, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn te bereiken onder
telefoonnummer 020-7183500.

