
Intentieverklaring

Ondergetekenden:

De publiekrechtelijke rechtspersoon, de Provincie Zuid-Holland, gevestigd aan Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag,

rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Commissaris van de Koning , drs. J. Smit , hierna te noemen: “Provincie”; 

en

Stichting Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg, statutair gevestigd te ’s-Hertogenbosch,

kantoorhoudende op het adres Lucasbolwerk 10, 3512 EH te Utrecht, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer

Mr R.S. Croll, voorzitter de Raad van Bestuur, hierna te noemen: “ vfonds”;

Overwegende dat:

A. Het in 2019 en 2020 75 jaar geleden is dat in Nederland de vrijheid werd herwonnen;

 

B. Provincie en het vfonds het herdenken en vieren van 75 jaar vrijheid in de jaren 2019 en 2020 als een

gezamenlijke prioriteit beschouwen; 

 

Het is de verwachting dat in 2019 en 2020 het de laatste keer zal zijn dat veteranen deelnemen die nog

actieve herinnering hebben aan die tijd. Voor het vfonds extra reden om de jeugd te betrekken en

verbinding tussen generaties te leggen. Vrijheid Verbindt is de titel van het Nationale Programma.

 

C. Provincie en vfonds het herdenken en vieren van 75 jaar vrijheid van een programmering willen voorzien;

 

D. Het vfonds reeds diverse projecten in de provincie Zuid-Holland financieel ondersteunt, waaronder: 

· De lustrumactiviteiten van het Nationaal Comité 4 en 5 mei in de periode 2019-2020 in het kader

van 75 jaar vrijheid inclusief de Maand van de Vrijheid – van 4 april t/m 5 mei 2020 – waarbinnen

de landelijke start van Bevrijdingsdag in de provincie Zuid-Holland valt;

· Invictus Games The Hague 2020;

· Indisch Herinneringscentrum (IHC) middels ondersteuning van de verbouwing en inrichting van

het Museum Sophiahof “Van Indië tot nu” evenals de programmering aldaar met de titel 350.000

mensen kwamen overzee.

 

E. De Provincie reeds een subsidieregeling heeft opgesteld om initiatieven van verenigingen,

onderwijsinstellingen, stichtingen en overheden die bijdragen aan het herdenken, vieren en koesteren

van 75 jaar vrijheid in Zuid-Holland te stimuleren. Deze regeling treedt op 31 augustus 2019 in werking.

 

F. Het vfonds in samenwerking met het Nationaal Comté 4 en 5 mei, Platform Herinnering Tweede

Wereldoorlog, Europe Remembers (Stichting Liberation Route Europe) en Stichting 75 Jaar Vrijheid een

stijlgids heeft ontwikkeld teneinde de communicatie in het kader van 75 jaar vrijheid te uniformeren

(hierna: “Stijlgids”);

 

G. De provincie Zuid-Holland op basis van de Stijlgids een logo heeft ontwikkeld teneinde de communicatie

in het kader van 75 jaar vrijheid in Zuid-Holland te uniformeren;

 

H. Het voor vfonds van belang is dat er in alle provincies, in samenwerking met gemeentes en

maatschappelijke organisaties, activiteiten worden georganiseerd die het belang van vrijheid uitdragen.

Het vfonds hecht daarbij aan goede en intensieve samenwerking tussen partners binnen het Platform WO

II, overheden en het onderwijs. 



Spreken de intentie uit:

I. Gezamenlijk in het herdenken en vieren van 75 jaar vrijheid in de provincie Zuid-Holland te investeren

waarbij de Provincie een bedrag van maximaal 1.000.000,- euro reserveert en het  vfonds een bedrag van

maximaal 500.000,- euro subsidie toekent;

 

II. Met de gezamenlijke investering een inhoudelijk programma te realiseren gedurende de periode

september 2019 tot en met oktober 2020;

Zwaartepunten binnen deze periode in de provincie zijn:

· April/Mei 2020: Maand van de Vrijheid en landelijke start Bevrijdingsdag te Zuid-Holland 5 mei,

de Invictus Games The Hague 2020;

· Juli – aug 2020: 75 jaar einde Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden en

“Indische zomer” (werktitel);

· Najaar 2020: viering 75 jaar Verenigde Naties.

De beoogde programmering is gebaseerd op het programmaplan 75 jaar Vrijheid in Zuid-Holland “Geef

vrijheid door!”  en het nationale programma Vrijheid Verbindt en bestaat uit inhoudelijke projecten rond

de noemers 1) onderwijs en educatie,  2) de viering  van 75 jaar Verenigde Naties en 3) voormalig

Nederlands-Indië. 

III. De gezamenlijke investering nadere uitwerking te geven conform de subsidierichtlijnen en algemene

voorwaarden van het vfonds en de wettelijke kaders van de Provincie waar onder de subsidieregeling ’75

jaar vrijheid in Zuid-Holland.

 

IV. Zich in de communicatie rondom het herdenken en vieren van 75 jaar vrijheid te conformeren aan de

Stijlgids en het logo van 75 jaar vrijheid in Zuid-Holland te gebruiken.

[PLAATS], [DATUM],

Namens de Provincie Zuid-Holland,    Namens het vfonds,

Drs. J. Smit       Dhr. Mr R.S. Croll


