Den Helder
In 2019 en 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden.
We vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk
zijn om vrijheid door te geven aan nieuwe generaties. In 2019 en 2020 worden er in het gehele
land festiviteiten georganiseerd rondom 75 jaar vrijheid. Den Helder heeft in de oorlog erg
geleden onder het oorlogsgeweld. In het heden wordt er vanuit onze stad, door de Koninklijke
Marine, op diverse plaatsen gewerkt aan vrede en veiligheid op plaatsen waar vrijheid niet
vanzelfsprekend is. Begrippen als oorlog en vrijheid zijn verbonden met deze stad en de
gemeente Den Helder heeft dit themajaar dan ook omarmd en hoopt inwoners te
enthousiasmeren om dit thema uit te gaan drukken in vele activiteiten/evenementen. Om
organisatoren te ondersteunen is er een coördinator 75 jaar vrijheid aangesteld die
organisatoren kan ondersteunen op divers vlak. In o.a. advies, bemiddeling en in bijdrage in
onkosten. Hieronder meer informatie over hoe uw activiteit/evenement ondersteund kan
worden en waar deze aan moet voldoen.
Het kader
Doelstellingen
Voor de viering van 75 jaar vrijheid in Den Helder staan vier doelen centraal. Om ondersteund
te worden in publiciteit of om een aanvraag te doen voor een bijdrage, moet de betreffende
activiteit of evenement aan één van de volgende doelstellingen voldoen:
1. In de gemeente Den Helder verhalen over oorlog en vrijheid – zowel historische als
actuele – ophalen en brengen;
2. 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.

Onderscheid evenementen en activiteiten
Voor het toekennen van een bijdrage hanteert de stichting 4 en 5 mei twee categorieën
activiteiten, te weten ‘evenementen’ en ‘overige publieksactiviteiten’.
Evenement
Van een “evenement” is sprake als een activiteit een openbaar toegankelijke vertoning of
gebeurtenis is, van tijdelijke aard, die doelbewust is georganiseerd, is gericht op een relatief
groot publiek. Voor een evenement kan een bijdrage van maximaal 25% worden gevraagd op
de totale begroting.
Overige publieksactiviteit
Van een “overige publieksactiviteit” is sprake als een activiteit een openbaar toegankelijke
vertoning of gebeurtenis van culturele of sportieve aard is, met een tijdelijk karakter, die
doelbewust is georganiseerd. Voor activiteiten (met een begroting tot maximaal €1000) kan
een bijdrage van maximaal 50% worden gevraagd op de totale begroting.
In beide gevallen geldt dat deze bijdrage dient als bijdrage in de onkosten.
Belangrijke voorwaarden
• De activiteit/evenement draagt substantieel bij aan één of meer van de doelstellingen
van 75 jaar vrijheid Den Helder.
• Activiteiten en evenementen die primair worden georganiseerd voor commerciële
doeleinden, komen niet voor een bijdrage in aanmerking.
• De bijdrage dient te worden geretourneerd, binnen een maand na de gestelde datum
voor de activiteit/evenement, als het evenement/activiteit niet is doorgegaan of in
grote lijnen afwijkt van de aanvraag.
• Het laagdrempelige karakter van activiteiten/evenementen is van groot belang.
Wie neemt een besluit op de aanvraag?
De stichting 4 en 5 mei neemt een besluit (op basis van de mate waarin aan de voorwaarden is
voldaan) op de aanvragen en bepaalt de hoogte van de bijdrage. De coördinator 75 jaar vrijheid
is adviseur van de stichting 4 en 5 mei.
Hulp en advies
Er is een beperkt bedrag beschikbaar. Niet alle aanvragen kunnen dan ook worden
gehonoreerd. Naast financiële steun denkt de coördinator 75 jaar vrijheid, Petra Clowting,
graag met u mee over het realiseren van uw activiteit/evenement. Zij kan u adviseren over
mogelijke andere financieringsbronnen of samenwerkingspartners waar u samen mee zou
kunnen optrekken.
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