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,

Op 20 december 2012 ontvingen wij uw subsidieaanvraag. U vraagt een subsidie van € 335.000,-. In
deze brief leest u ons besluit.
U ontvangt een subsidie van maximaal € 335.000,-.
Dat is de subsidie die wij u verlenen. U ontvangt de subsidie voor de uitvoering van het project Historisch
Programma 75 Jaar Vrijheid Overijssel.
Met dit project wilt u, in samenwerking met verschillende projectpartners, bijdragen aan de herdenking
van de Tweede Wereldoorlog in het jubileumjaar 2020.
In de bijlage leest u de activiteiten die u met deze subsidie gaat uitvoeren, de voorwaarden die voor de
subsidie gelden en de berekening van het verleende subsidiebedrag.
U ontvangt alvast een bedrag van € 242.500,De subsidie ontvangt u in een drietal delen. Het eerste bedrag, dat is gebaseerd op uw uitgavenplanning
voor het jaar 2019 en de helft van het jaar 2020, maken wij binnen vier weken over naar uw
bankrekeningnummer. Wij melden er het kenmerk van deze brief bij.
Het volgende bedrag van € 83.250,- kunt u aanvragen als u ons het verslag van 2019 over de uitvoering
van de activiteiten stuurt. U kunt een bedrag vragen dat past bij uw uitgavenplanning.
Bij de vaststelling van de subsidie ontvangt u het laatste bedrag, als u aan de voorwaarden van deze
subsidieverlening heeft voldaan.
U informeert ons over wijzigingen en stuurt ons uiterlijk 1 april 2020 een tussenrapportage
In de bijlage staan de afspraken en voorwaarden die voor deze subsidie gelden. Lees deze bijlage goed
door want als u van de voorwaarden afwijkt, moet u dat aan ons doorgeven.
Dan voorkomt u dat wij de subsidie lager moeten vaststellen omdat u niet aan de voorwaarden heeft
voldaan.
Stuur uw eindverslag vóór 1 april 2021 naar ons op
Als wij uw eindverslag hebben gekregen stellen wij namelijk de subsidie vast. In de bijlage vindt u wat u
in het eindverslag als informatie moet opnemen.

Datum verzending

Verlening subsidie

Heeft u vragen over deze brief?
U kunt bellen met het Overijssel Loket op 038 499 88 99 (kies 1). Houdt u dan deze brief bij de hand.
Een e-mail sturen kan ook: subsidie@overijssel.nl. Zet er dan het kenmerk van deze brief in.
Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,

,
teamleider Subsidieverlening
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Bijlage
Deze bijlage is belangrijk voor u
In deze bijlage noemen wij de activiteiten waarvoor u de subsidie krijgt. Ook noemen wij de voorwaarden
waaraan u zich moet houden. Leest u ze goed door!
Als u zich niet of onvoldoende aan de voorwaarden in de subsidiebrief en deze bijlage houdt, kan de
subsidie lager worden vastgesteld. Na de voorwaarden leest u hoe wij uw aanvraag beoordeeld hebben.
Voorwaarden die horen bij de subsidie
1. U gaat de volgende activiteiten uitvoeren
a. Digitaal ontsluiten van uw eigen informatie over WOII via uw website Mijn Stad, Mijn Dorp, op de
op te richten themapagina over de oorlog in Overijssel;
b. Verzamelen van schriftelijke verhalen over de oorlog in Overijssel via de lokale historische
verenigingen en vijftien bibliotheken in Overijssel, in het bijzonder verhalen die het zwartwitdenken over de oorlog doorbreken, en deze ontsluiten via Mijn Stad, Mijn Dorp;
c. Ten behoeve van het ophalen van ooggetuigenverslagen opzetten van twee cursussen oral history
in Zwolle en Hengelo. De deelnemers worden toegerust voor het voeren van gesprekken met
ooggetuigen.
d. Het vastleggen van getuigenissen van ooggetuigen en deze getuigenissen ontsluiten via Mijn Stad,
Mijn Dorp;
e. Helpen bij de selectie van zeventien onderwerpen en beschikbaar stellen van de content van de
themapagina voor de Bevrijdingstoour Overijssel van RTV Oost en de webportal die RTV Oost
daarvoor opricht;
f. Aandacht besteden aan de ervaring van Duitsers in de oorlog, in samenwerking met Duitse
partner organisaties. De precieze invulling van dit onderwerp wordt nog nader bepaald;
g. Inventarisatie van beschikbare collecties en bepalen van typische thema’s voor Overijssel;
h. Herinrichting van het Memory Museum in Nijverdal met de gekozen Overijsselse onderwerpen, in
samenwerking met het bestuur van het Memory Museum. Waaronder het presenteren van de
digitale content van Mijn Stad, Mijn Dorp op informatiezuilen. En ondersteuning van het Memory
Museum bij het professionaliseren en verbreden van haar educatieprogramma, het opvallen van
hiaten in de collectie van het opstellen van een programma van eisen voor exposities;
i. Verstrekken van advies en hulp bij de realisatie van een experienceruimte over de strijd aan het
front in het Informatiecentrum Canadese Begraafplaats (ICB) in Holten, in samenwerking met het
bestuur van het ICB;
j. Verzorgen van deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers van het Memory Museum en het
ICB;
k. Opzetten en uitvoeren van tijdelijke tentoonstellingen vanuit het perspectief van de Bezetter (in
het Memory Museum), de Bevrijder (in het ICB) en de Bevolking (als pop-up tentoonstellingen
tijdens de Bevrijdingstour van RTV Oost en in een eindversie tijdens het Bevrijdingsfestival
Overijssel 2020);
l. Opzetten van een educatief programma voor het primair onderwijs onder de titel Expeditie
Vrijheid en uitrollen van dit programma over minimaal 10 basisscholen in Overijssel in het
schooljaar 2019-2020. Evalueren en bijstellen van het programma en werven van nieuwe
deelnemers voor het schooljaar 2020-2021;
m. In samenwerking met Overijsselse basisscholen oorlogsverhalen uit de eigen omgeving dichterbij
de belevingswereld van de leerlingen brengen, onder andere door het verzorgen van bijscholing
op omgevingsonderwijs.
U stemt uw activiteiten af met uw projectpartners. Dit doet u ook met de kwartiermaker van het
lustrumprogramma 75 Jaar Vrijheid, in ieder geval voor wat betreft provinciebrede activiteiten en
algemene pr en communicatie.
Uw subsidieaanvraag is de basis van deze omschrijving. U voert de activiteiten uit in de subsidieperiode
van datum ontvangst aanvraag tot en met 18 december 2020.
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2. U start op tijd en bent op tijd klaar
U start binnen zo spoedig mogelijk met de activiteiten. En u heeft deze activiteiten uitgevoerd volgens uw
planning, die in uw projectplan is opgenomen. Dit is van belang voor een goede aansluiting op de andere
activiteiten die plaatsvinden in het kader van herinneren, herdenken en vieren van WOII in Overijssel.
3. U meldt het ons als u de activiteiten anders of niet meer gaat uitvoeren
U doet deze melding binnen vier weken nadat u dat weet. U gebruikt hiervoor het formulier ‘Indienen
wijzigingsverzoek’ op overijssel.nl/subsidie.
Die melding is voor u van belang. Als u de activiteiten niet, niet helemaal of anders uitvoert dan in uw
aanvraag en deze bijlage genoemd, kan de subsidie lager worden vastgesteld of komen te vervallen.
Mogelijk moet u dan het hele subsidiebedrag aan ons terugbetalen!
4. U zorgt voor een goede administratie
Bij een eventuele controle kunt u aantonen dat u de activiteit heeft uitgevoerd en de kosten heeft
gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld blijken uit bewaarde rekeningen, bonnen, een uren-administratie of
andere gebruikelijke manieren om activiteiten, kosten of tijdsbesteding helder te maken. U bewaart deze
minimaal 12 maanden vanaf de datum van de vaststelling van de subsidie.
5. U dient vóór 1 april 2020 een tussenrapportage in over de uitvoering van de activiteiten
U gebruikt hiervoor het formulier ‘Indienen tussenrapportage’ op overijssel.nl/subsidie.
In uw tussenrapportage geeft u aan hoever u bent met de uitvoering van de activiteiten, hoeveel kosten u
al heeft gemaakt en of er wijzigingen zijn in de uitvoering of de begroting.
6. U dient vóór 1 april 2021 een eindverslag in
U gebruikt hiervoor het formulier ‘Verzoek tot subsidievaststelling’ op overijssel.nl/subsidie.
Uw eindverslag bestaat uit een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie
is verleend, zijn uitgevoerd en is voldaan aan de subsidievoorwaarden.
U voegt een verantwoording van de kosten bij. Uit die kostenverantwoording blijken de werkelijke kosten
van de activiteiten waarvoor aan u subsidie is verleend en de werkelijke financiering daarvan, verdeeld
naar:
- de loonkosten per medewerker in loondienst, met het uurtarief dat daar bij hoort;
- de afschrijvingskosten voor elke machine of apparaat, in verhouding tot het gebruik ervan voor de
activiteiten;
de kosten van andere organisaties of personen buiten uw eigen organisatie (kosten derden).
U voegt er een controleverklaring van uw accountant bij. De accountant controleert of de
subsidievoorschriften nageleefd zijn en wat de werkelijk gemaakte kosten zijn voor de gesubsidieerde
activiteiten. Het model Controleverklaring vindt u op overijssel.nl/subsidie.
De beoordeling van uw subsidieaanvraag
U ontvangt subsidie omdat uw aanvraag voldoet aan de volgende regels
- de Algemene wet bestuursrecht (zie overheid.nl/wetten);
- de regels in de Algemene Subsidieverordening Overijssel 2005 en hoofdstuk 1 van het
Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 (zie overijssel.nl/subsidie);
- de Algemene bepalingen en artikel 53 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Dit
omdat:
a. u als onderneming niet in financiële moeilijkheden bent;
b. u nog ruimte heeft om financiële steun te krijgen (steunintensiteit);
c. u voor indiening van deze aanvraag nog niet begonnen bent met de gesubsidieerde activiteiten;
d. u geen subsidie terug hoeft te betalen met als reden dat er sprake is van niet-toegestane of
onrechtmatige staatssteun;
en aan ons beleid en onze begroting van 2019.
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Uw subsidie is toegestane staatssteun
Dit omdat de subsidie voldoet aan hoofdstuk 1 en artikel 53 van de Verordening (EU) nr. 651/2014 van
de Europese Commissie van 17 juni 2014 (AGVV). De steun wordt toegekend voor culturele doelstellingen
en activiteiten zoals genoemd in artikel 53 lid 2 AGVV.
Uw subsidie hebben wij als volgt berekend
De subsidie bedraagt 100% van de kosten uit uw begroting die voor subsidie in aanmerking komen, tot
een bedrag van maximaal € 335.000,-.
De kosten die voor een subsidie in aanmerking komen, zijn:
Activiteit Project Historisch Programma 75 Jaar Vrijheid Overijssel
Soort kosten
Kosten
Verleende
Eventuele toelichting
begroting
subsidie
Loonkosten
68.400
68.400
Kosten gebruik machines
Kosten derden

262.600

262.600

Accountantskosten

4.000

4.000

Kosten vrijwilligers
Totaal

335.000

335.000

De inkoop-btw die u niet terug kunt krijgen zit in het subsidiebedrag
U heeft in uw aanvraag laten weten dat u de inkoop-btw niet of maar voor een deel kunt terugkrijgen van
de Belastingdienst. Het zijn voor u kosten. Daarom hebben wij deze kosten bij de berekening van de
subsidie betrokken. Als achteraf blijkt dat u deze inkoop-btw wél terug kunt krijgen, dan kan dat tot een
lagere subsidie leiden. Het zijn in dat geval voor u namelijk geen kosten meer.
De subsidie wordt nooit meer dan het maximaal verleende bedrag
Dat geldt bijvoorbeeld als de activiteiten waarvoor u subsidie ontvangt tijdens de uitvoering duurder
worden dan vooraf berekend of wanneer zich wettelijke prijsstijgingen voordoen, welke van invloed zijn
op de door u te maken kosten. U ontvangt ook niet meer subsidie als u achteraf de btw toch niet terug
kunt krijgen.
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met ons besluit
Dat moet u doen binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden. Daarmee voorkomt u dat
wij uw bezwaren niet meer mogen beoordelen. Op overijssel.nl/bezwaar leest u hoe u bezwaar kunt
maken.
Wij stellen het op prijs als u noemt dat u subsidie van ons heeft gekregen
U kunt een logo kiezen op overijssel.nl/logo als u wilt laten weten dat u subsidie van ons krijgt.
Nog een vergunning nodig?
Misschien heeft u voor de uit te voeren activiteiten nog een vergunning of andere vorm van toestemming
nodig, mogelijk zelfs van ons.
Deze subsidieverlening staat geheel los van het krijgen van die vergunning die u nodig heeft. Daarvoor
gelden namelijk andere regels. Wij verlenen u om die reden de subsidie onder de voorwaarde dat u de
vergunningen krijgt die u mogelijk nodig heeft.
Mocht u deze vergunningen niet krijgen, dan vervalt de subsidieverlening. Als u van ons al een voorschot
op de subsidie heeft ontvangen, moet u dat in dat geval terugbetalen.
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Tot slot: openbare informatie over uw subsidie
Uw naam, de naam van het project of de korte omschrijving van de activiteiten, het verleende
subsidiebedrag en het zaaknummer nemen wij op in het Openbaar subsidieregister op
overijssel.nl/subsidie. Namen van personen worden niet genoemd.
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