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Format projectplan Subsidieregeling 
75 jaar Vrijheid in Zuid-Holland
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Naam project :

Projectorganisatie  : 

Projectleider : 

Partners : 

Locatie project (gemeente) :

 

Korte omschrijving project :

 

Doel project :

Doelgroep(en) project S.v.p. de doelgroepen die van toepassing zijn aanvinken en toelichten hoe u 
 deze doelgroepen met uw project denkt te bereiken:

 o  a. Individuen jonger dan 18 jaar 

  o  b. Individuen van 18 jaar en ouder, maar jonger dan 26 jaar  

 o  c.  Individuen van 26 jaar en ouder, maar jonger dan 50 jaar  

 o  d.  Individuen van 50 jaar en ouder 

 o  e.  Inwoners van de gemeente waar de activiteit plaatsvindt  

 o  f. Inwoners van buiten de gemeente waar de activiteit plaatsvindt 

 o  g.  Festival- en evenementenbezoekers 

 o  h.  Mensen met een beperking 

 o  i. Scholen 

 o  j.  Mbo geschoolden 

 o  k.  Hbo geschoolden 

 o  l.  Wo geschoolden

 o  m.  Alle ingezetenen van de provincie Zuid-Holland     
 

Toelichting:
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Te bereiken individuen S.v.p. de regel die van toepassing is aanvinken en toelichten 
(publieksbereik) hoe u deze hoeveelheid individuen denkt te bereiken (*):

 o Hoeveelheid te bereiken individuen van 1.000 of minder:  

 

 o Hoeveelheid te bereiken individuen van meer dan 1.000, 
  maar minder dan 10.000:  

 

 o Hoeveelheid te bereiken individuen van 10.000 of meer: 

 
 
 (*) Let op: het gaat hier om een reële inschatting van 
      het aantal direct te bereiken individuen

Activiteiten/prestaties S.v.p. de activiteiten/prestaties die van toepassing zijn 
 aanvinken en toelichten hoe u deze in uw project uitwerkt:

 o Inrichten en houden van tentoonstellingen danwel 
  exposities: 

	 o Oprichten van monumenten danwel het doen van 
  onthullingen: 

	 o Opstellen van publicaties danwel educatieve (les)programma’s:

	 o Houden van excursies danwel geven van rondleidingen:

	 o Organiseren en houden van voorstellingen, theater, toneel,  
  dans, muziek, concerten of festivals:

	 o Maken danwel houden van film, documentaires op TV, 
  verslagleggingen, gesprekken, interviews op de radio en 
  conferenties, debatten en lezingen:
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Het betrekken van vrijwilligers Totaal aantal projecturen …...… , waarvan …..... aantal uren  
 door vrijwilligers

Bekendmaking project in de media Geef aan op welke manier bekendheid zal worden gegeven  
 aan het project in de media:

Informatie met betrekking tot  algemene toe-
gankelijkheid en openstelling van het project 
(voorgenomen openingstijden, duur etc.)

Indien van toepassing 

Informatie met betrekking tot het aantal  Geef aan op welke manier u het aantal bezoekers en de
bezoekers en de waardering door de waardering door de bezoekers gaat monitoren (gastenboek, 
bezoekers  interviews, etc.):

Indien van toepassing 

Leg uit waarom uw project bijdraagt aan 
het verhogen van de bewustwording en 
beleving rond de thema’s Vrijheid en onvrijheid 
en Bevrijding en Onderdrukking m.b.t. 75 jaar 
Vrijheid (doel subsidieregeling 75 jaar Vrijheid 
in Zuid-Holland)
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