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Inleiding 

Voor u ligt het subsidiekader 2022-2024 voor de programmaregeling ‘Houd je erfgoed 
levend’, ter versterking van het Indisch, Moluks en Papoea immaterieel erfgoed in 
Nederland. Hierin staat de inhoudelijke afbakening van het werkveld beschreven, alsmede 
de richtlijnen en voorwaarden waaraan vfonds de ontvangen aanvragen toetst.  
 
Het subsidiekader beschrijft binnen welke context het programma ‘Houd je erfgoed levend’ 
zich gepositioneerd ziet en geeft een uitgebreide beschrijving van de doelstellingen. Het 
biedt tevens onderbouwing en toelichting bij de doelgroepen en de inhoudelijke accenten 
die vfonds legt. 
 

Utrecht, 25 november 2022 
 

Het bestuur van Stichting Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg 
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1. Algemene bepalingen  

1.1 Begrippenlijst 

In deze regeling worden onderstaande begrippen gebruikt. 

a. Fonds: Stichting Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg. 
b. Bestuur: het bestuur en de Raad van Toezicht van het Fonds 
c. Adviescommissie: een tijdelijke door het bestuur benoemde onbezoldigde 

adviescommissie gespecialiseerd op het gebied van cultureel en immaterieel 
erfgoed, in het bijzonder van de Indische, Molukse en Papoea gemeenschappen 
in Nederland.  

d.  Algemeen subsidiereglement: Subsidiereglement van Nationaal Fonds voor 
Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg. 

e. Subsidiereglement Houd je erfgoed levend: supplement bij het Algemeen 
Subsidiereglement, toegespitst op de regeling Houd je erfgoed levend; 

f. Culturele Codes: de Code Diversiteit en Inclusie, de Fair Practice Code en de 
Governance Code Cultuur. 

g. Indische, Molukse en Papoea Gemeenschappen: Hiermee wordt gedoeld op de 
Indo-Europese, Peranakan, Molukse en Papoea Gemeenschappen in Nederland 
in brede zin en iedereen die zich als zodanig identificeert. 

h. Cultuurparticipatie: het actief in de vrije tijd beoefenen van kunstzinnige of 
erfgoedactiviteiten.  

i. Deelnemers: erfgoedvrijwilligers, erfgoedbeoefenaars of publiek. 
j. Erfgoed: objecten, plekken en praktijken ontstaan door de mens of door de 

wisselwerking tussen mens en omgeving, die mensen in het heden met oog voor 
het verleden, van wezenlijk belang vinden. 

k. Immaterieel erfgoed: dynamische, levende cultuuruitingen in het heden of 
cultuuruitingen uit het verleden die beoefenaars in het heden beleven als 
erfgoed en die hun een gevoel van identiteit en continuïteit geven. Dit erfgoed 
wordt telkens opnieuw vormgegeven in samenhang met maatschappelijke 
veranderingen en in interactie met de omgeving, en doorgegeven van generatie 
op generatie.  

l. Erfgoedgemeenschap: personen, groepen of netwerken die immaterieel erfgoed 
beoefenen en waarde hechten aan specifieke aspecten daarvan, die ze op 
vrijwillige basis voor en met elkaar ontwikkelen en doorgeven. 

m. Participatie: het actief in de vrije tijd beoefenen van activiteiten. 
n. Vrijwilliger: persoon die zich in de vrije tijd actief inzet voor het beschermen, 

behouden, ontwikkelen, doorgeven en zichtbaar maken van immaterieel 
erfgoed. 

o. Buitenschoolse activiteiten: educatieve activiteiten voor kinderen, jongeren en 
volwassenen die niet onder schooltijd of via het onderwijs plaatsvinden.  

p. Domeinen: de Immaterieel erfgoeddomeinen zoals omschreven door UNESCO en 
toegespitst op de Indische cultuur: 1) festiviteiten, rituelen en sociale praktijken 
met inbegrip van de eetcultuur; 2) spreken, zingen en vertellen; 3) uitvoerende 
kunsten; 4) traditioneel vakmanschap/ambachten; 5) Kennis en gebruiken 
rondom natuur, universum en spiritualiteit. 



                                                           Pagina 4 van 15 

q. Koninkrijk der Nederlanden: Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de drie 
openbare lichamen: Bonaire, Sint Eustatius en Saba. 

r. Materiaalkosten: aanschafkosten van materialen die noodzakelijk zijn om het 
project uit te voeren. 

s. Materiële investeringen: aanschaf van materialen voor een project die 
aanvragers na dat project nog langere tijd kunnen gebruiken. 

t. UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 
(UNESCO) is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties met als 
missie het bijdragen aan de vredesopbouw, armoedebestrijding, duurzame 
ontwikkeling en interculturele dialoog door onderwijs, wetenschap, cultuur en 
communicatie. 

u. UNESCO Verdrag inzake bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed; 
internationaal door Nederland ondertekend verdrag voor de borging van 
immaterieel erfgoed, het waarborgen van onderling respect voor dit erfgoed; het 
verhogen van het bewustzijn voor het belang van immaterieel erfgoed en op 
internationaal niveau onderlinge samenwerking en bijstand. 

v. Vrijwilligersorganisatie: lokale organisatie waarin vrijwilligers zich actief inzetten 
voor het beschermen, behouden, ontwikkelen, beoefenen, doorgeven en 
zichtbaar maken van immaterieel erfgoed, met maximaal 2 fte in loondienst. 
 

1.2 Doel van de regeling 

Met deze regeling beoogt vfonds zoveel mogelijk projecten te ondersteunen waarin 
Indische, Molukse en Papoea gemeenschappen activiteiten ontwikkelen om hun 
immaterieel erfgoed, dat wil zeggen levend en dynamisch erfgoed, in Nederland 
zichtbaarder te maken, te versterken en te behouden. Voor huidige én toekomstige 
generaties.  
 

1.3 Subsidieplafond 

• Het subsidieplafond van deze regeling is € 3.000.000. 

• vfonds kan besluiten het subsidieplafond per deelregeling te wijzigen, waaronder de 
hoogte, tijdvakken en thema’s, doelgroepen en regio’s. 

• Wijzigingen van het subsidieplafond worden tijdig, voor de ingangsdatum van de 
wijziging, gepubliceerd op de website Houdjeerfgoedlevend.nl.  
 

1.4 Inhoud van de regeling  

In hoofdstuk 5 en 6 worden de onderwerpen waarvoor kan worden aangevraagd en door 
wie nader toegelicht.  
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1.5 Weigeringsgronden 

Aanvragen die niet in aanmerking komen voor een bijdrage van vfonds zijn met name (maar 
niet uitsluitend):  

• initiatieven die onvoldoende aansluiten bij het doel van de regeling; 
• initiatieven buiten de geografische reikwijdte van vfonds; 
• initiatieven met een (partij-)politieke of primair religieuze doelstelling; 
• initiatieven van overheden en aan overheden gelieerde uitvoeringsinstanties; 

• kosten behorend tot de reguliere exploitatie van de aanvrager;  

• aanvragen die exclusief de aanschaf van materialen of inventaris tot doel hebben; 
• initiatieven met een louter commerciële doelstelling;  
• initiatieven waarbij de kosten disproportioneel hoog zijn in verhouding tot de baten;  

• aanvragen afkomstig van een rechtspersoon die geen andere activiteit heeft dan het 
onderwerp van de aanvraag (de naam van de activiteit / het project en de naam van 
de rechtspersoon zijn in een dergelijk geval vaak dezelfde); 

• aanvragen die vfonds reeds eerder ontving en in behandeling genomen heeft - 
ongeacht of deze behandeling heeft geresulteerd in een toekenning dan wel 
afwijzing van de aanvraag door vfonds; 

• Projecten waarvan de aanvrager failliet is verklaard of redelijkerwijs te verwachten is 
dat dat binnenkort gebeurt; 

N.B. Voor de regeling ‘Houd je erfgoed levend’ sluit vfonds bovendien de volgende typen 
projecten van een bijdrage uit:  

1. Initiatieven die niet uit, of aantoonbaar in samenwerking met Indische, Molukse of 
Papoea gemeenschappen tot stand komen; 

2. Activiteiten die plaatsvinden in het primair, voortgezet en hoger onderwijs; 
3. Ontwikkeling of verbetering van websites of applicaties;  
4. Herdenkingen en bijbehorende activiteiten t.a.v. WOII; 
5. Monumenten; 
6. Het verrichten van onderhoud aan monumenten en gedenktekens; 
7. Egodocumenten. 

1.6 Voorwaarden en beperkingen 

• Alleen kosten die direct verband houden met de projecten of activiteiten komen in 
aanmerking voor een financiële bijdrage. 

• vfonds verstrekt alleen een financiële bijdrage als de aanvrager: 
• aantoont dat er een begrotingstekort is en dat ondersteuning door het vfonds nodig 

is; 

• aannemelijk maakt dat de beschikbare financiële middelen, samen met de bijdrage 
van vfonds, voldoende zijn om het project of de activiteiten uit te voeren. 

• De post onvoorzien kan maximaal 5% van de totale projectkosten zijn. 
• Hoofdstuk 5 en de daaropvolgende hoofdstukken kunnen voor de in dat hoofdstuk 

opgenomen subsidies aanvullende voorwaarden en beperkingen bevatten. 
• Begrotingen dienen inclusief btw te worden aangeleverd 

• Na toekenning kan een voorschot van maximaal 75% worden opgevraagd op basis 
van de definitieve sluitende begroting en dekkingsplan  
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• Indien er substantiële wijzigingen voordoen in de opzet of begroting van het project 
dient aanvrager het Fonds daar tijdig van op de hoogte te stellen. 
 

1.7 Verplichtingen voor de aanvrager 

• Met deelname aan deze regeling geeft de aanvrager toestemming aan vfonds om 
gegevens uit de aanvraag en de eventuele verantwoording in te zetten voor 
kennisdeling en onderzoeksdoeleinden.  

• Ontvanger van een bijdrage is verplicht actief deel te nemen aan monitoring en 
evaluatie door vfonds van zijn project in relatie tot de regeling. 

• Stichtingen, verenigingen en eenmanszaken zijn verplicht om in de aanvraag de 
codes te onderschrijven die van toepassing zijn op de non-profit sector, waaronder 
minstens de sectorcodes, zoals de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code 
en de Code Diversiteit en Inclusie.  

• Hoofdstuk 5 en de daaropvolgende hoofdstukken kunnen voor de in dat hoofdstuk 
opgenomen subsidies aanvullende bijzondere verplichtingen bevatten. 

• Na toekenning dient de aanvrager een akkoordverklaring in te vullen voor de 
ontvangst van (een voorschot van) de bijdrage en de daaraan verbonden 
voorwaarden. 

• De aanvrager is verplicht binnen drie maanden na afronding van het project een 
deugdelijke financiële verantwoording en inhoudelijke evaluatie aan het Fonds toe 
te zenden, om het restant van de bijdrage te ontvangen. 
 

1.8 Eisen voor het indienen van de aanvraag 

• Aanvragen worden ingediend via het digitale aanvraagformulier in de online 
omgeving via de website van www.houdjeerfgoedlevend.nl  

• Voor het gebruik van het aanvraagportaal wordt automatisch een account 
aangemaakt op naam van de aanvrager. Via dit account kunt uw aanvraag volgen.  

• Aanvragen worden minimaal voorzien van: 

• een projectplan van maximaal 5000 woorden voor de looptijd van het project; en 
• een sluitende begroting inclusief btw. 

• Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. vfonds kan aanvragers 
in de gelegenheid stellen onvolledige aanvragen aan te vullen binnen maximaal 14 
dagen. In dat geval geldt de datum dat het vfonds de aanvulling ontvangt als 
ontvangstdatum en als moment van het indienen van de aanvraag. 

 

1.9 Beoordelingswijze 

• Vfonds hanteert voor deze regeling tenminste vier rondes in 2023, en minimaal twee 
rondes in 2024. Vfonds neemt binnen maximaal 4 maanden na ontvangst van de 
aanvraag een besluit over een aanvraag. 

• De startdatum van het project mag niet eerder dan de uiterlijke beslistermijn van de 
aanvraagronde vallen en uiterlijk binnen zes maanden van de honorering van de 
aanvraag door het bestuur. 

http://www.houdjeerfgoedlevend.nl/
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• Een speciale tijdelijke adviescommissie bestaande uit vertegenwoordigers en experts 
uit de Indische Gemeenschap en op het gebied van immaterieel erfgoed geeft 
schriftelijk en gemotiveerd advies over alle aanvragen in de regeling aan het bestuur.  

• Commissieleden worden geworven via een openbare vacature en benoemd door het 
bestuur. Leden worden op de website Houdjeerfgoedlevend.nl openbaar gemaakt. 
Het betreft een onbezoldigde tijdelijke functie.   

• De commissie werkt volgens een huishoudelijk reglement en een advieswijzer voor 
de beoordeling van aanvragen binnen deze regeling. 

• Bij de behandeling van aanvragen weegt de commissie mede mee dat de 
ondersteunde projecten tezamen vele facetten van het immaterieel erfgoed 
vertegenwoordigen.  

• Tevens houdt de commissie in het oog dat er sprake is van landelijke spreiding van 
de beschikbare financiële middelen en dat er tevens voldoende diversiteit aanwezig 
is in de ondersteunde projectvormen, disciplines, etc.  

 

1.10 Verhouding tot Algemeen subsidiereglement vfonds 

• Aanvragen, die in het kader van de regeling ‘Houd je erfgoed levend’ 
ingediend zijn bij het bestuur van het vfonds en in behandeling zijn genomen 
door dat bestuur, ongeacht of de behandeling van de aanvraag heeft geleid 
tot een toekenning of afwijzing van de aanvraag, kunnen niet ook worden 
ingediend bij het bestuur van vfonds in het kader van het Subsidiekader 
2021-2025, Algemeen Subsidiereglement van het Nationaal Fonds voor 
Vrede, vrijheid en veteranenzorg.   

• Omgekeerd geldt hetzelfde.  

 
 
 
  



                                                           Pagina 8 van 15 

2. Aanleiding voor deze regeling 

 

2.1 Houd je erfgoed levend 

Van 1 december 2022 tot en met juni 2024 voert vfonds een nieuw, tijdelijk programma uit 
onder de naam 'Houd je erfgoed levend' dat bijdraagt aan het versterken van het Indisch, 
Moluks en Papoea immaterieel erfgoed in Nederland. Dit bijzondere programma komt tot 
stand met steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kader van 
de Extra Impuls 2021 – 2024 m.b.t. de Collectieve Erkenning Indische en Molukse 
Gemeenschap in Nederland. 
 

2.2 Collectieve Erkenning 

De ervaringen van de Indische, Molukse en Papoea gemeenschap1 tijdens en na de Tweede 
Wereldoorlog werken tot de dag van vandaag door in de Nederlandse samenleving. In 
sommige gevallen is er sprake van gevoelens van teleurstelling en verdriet over hoe de 
Nederlandse overheid met hen is omgegaan in de periode 1945-1968. Daarom werkt de 
overheid in overleg met deze gemeenschap aan collectieve erkenning voor wat zij heeft 
meegemaakt en wil hiermee haar dank laten zien voor wat de gemeenschap betekent voor 
Nederland. In 2020 was het 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede 
Wereldoorlog in Zuidoost-Azië. Het kabinet heeft toen aanvullend een bedrag van ruim 
twintig miljoen euro beschikbaar gesteld voor de collectieve erkenning van de Indische en 
Molukse gemeenschap in Nederland. Dit bedrag is bedoeld voor vier thema’s die deze 
gemeenschap belangrijk vindt. Eén daarvan is het thema ‘Erfgoed’.  
 

2.3 Uitvoering door vfonds 

Het Nationaal fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) zet zich in voor een vrije 
en vreedzame samenleving in Nederland door jaarlijks in ruim 200 projecten te investeren 
die hieraan bijdragen. Vfonds stelt zich daarbinnen tevens als doel projecten te 
ondersteunen die tezamen recht doen aan de geschiedenis van voormalig Nederlands-Indië ̈ 
en daarin een breed publiek op een constructieve manier meenemen. Mede vanwege deze 
reeds bestaande beleidslijn, de ondersteunde projecten over Nederlands-Indië de daarmee 
opgedane ervaring met en kennis van de Indische gemeenschappen is vfonds een 
vanzelfsprekende organisatie om dit programma uit te voeren.  

  

 
In haar communicatie gebruikt vfonds ook de term Indische gemeenschap, waarmee wordt gedoeld op de 
gemeenschap in brede zin: Indische, Peranakan, Molukse en Papoea gemeenschappen. 
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3. Missie 

3.1 Erfgoed 

Naar aanleiding van de Extra Impuls 2021 – 2024 m.b.t. de Collectieve Erkenning Indische en 
Molukse Gemeenschap in Nederland hebben de Indische en Molukse gemeenschappen zelf 
bepaald welke vier speerpunten zij daarbinnen belangrijk vindt. Eén daarvan is het 
speerpunt ‘Erfgoed’. Het programma dat vanaf 1 december 2022 bij vfonds is 
ondergebracht richt zich in het bijzonder op het onderwerp ‘immaterieel erfgoed’.  
 

3.2 UNESCO Verdrag Immaterieel Erfgoed 

In het UNESCO Verdrag inzake Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed is 
immaterieel erfgoed omschreven als ‘de drijvende kracht achter culturele diversiteit en als 
waarborg voor duurzame ontwikkeling. Gemeenschappen, groepen en in sommige gevallen 
individuen in heel Nederland zijn hiervan de dragers’. Vfonds beoogt een regeling op te 
zetten waarvan deze dragers de begunstigden zijn. 

 

3.3 Definitie voor deze regeling van immaterieel erfgoed voor de Indische 
Gemeenschap 

Immaterieel erfgoed is een veelomvattend begrip dat gaat over dynamische culturele 
uitingen van gemeenschappen. In de meeste culturen wereldwijd blijft het erfgoed bewaard 
door het continu uit te blijven voeren, te gebruiken en door te geven van generatie op 
generatie. Zo ontstaat een rijk ‘levend’ cultureel erfgoed dat continu in beweging is en 
wordt doorgegeven. Immaterieel erfgoed is de schakel tussen heden, verleden en toekomst. 
Het is cultuur van nu, geeft een gevoel van verbondenheid met vorige generaties en is 
tegelijkertijd ook toekomstgericht omdat mensen het willen doorgeven aan volgende 
generaties. Dit geldt zeker voor het cultureel erfgoed dat is ontstaan in Zuidoost-Azië en dat 
gedurende de eeuwen tot op heden is vermengd met de vele verschillende culturen en 
bevolkingsgroepen in de Indonesische archipel.  
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4. Doelstellingen van de regeling 

 

4.1 Inhoudelijke doelstelling 

De regeling stelt Indische, Molukse en Papoea gemeenschappen in staat zelf dit immaterieel 
erfgoed in Nederland zichtbaarder te maken, te versterken en te behouden, ofwel borgen. 
Voor huidige én toekomstige generaties. Hierbij gaat het over het levend houden van de 
tradities, muziek, dans, vertellingen, traditionele ambachten, beeldtaal, symboliek, mystiek, 
feestelijke gebeurtenissen, taalgebruik en rituelen die een gemeenschap een gevoel van 
identiteit en continuïteit geven.  
 

4.2 Uitgangspunten 
De regeling maakt het mogelijk een financiële bijdrage aan te vragen voor een project op 
het gebied van de uitvoering, overdracht of duurzame vastlegging (borging) van immaterieel 
erfgoed (in hoofdstuk 5 nader toegelicht). Vfonds vindt het van belang dat meer of nieuwe 
groepen personen actief deel kunnen nemen aan deze activiteiten, met name tussen 
verschillende generaties. Initiatieven dienen bovendien te komen vanuit een Indische 
gemeenschap, of aantoonbaar in nauwe samenwerking met een Indische gemeenschap te 
worden gerealiseerd. Tevens dienen projecten het autobiografische en louter persoonlijke 
te overstijgen. 
 

4.3 Projectdoelstellingen 
 
Projecten dienen bij te dragen aan twee of meer van de volgende doelstellingen:  
 

a) Deelnemers aan activiteiten op het gebied van Indisch erfgoed voelen zich door 
deelname onderling meer verbonden (identiteit);  

b) Immaterieel erfgoed wordt doorgegeven van generatie op generatie (continuïteit);  
c) Meer of nieuwe groepen personen nemen actief deel aan Indisch erfgoed (Interactie 

met sociale omgeving); 
d) Bestaand immaterieel erfgoed wordt in een nieuwe vorm gegoten, passend bij de 

hedendaagse maatschappij; (opnieuw vormgegeven in samenhang met 
maatschappelijke veranderingen); 

e) Deelnemers ontwikkelen meervoudige perspectieven op de waarde en de betekenis 
van Indisch erfgoed (kennisoverdracht); 

f) Deelnemers hebben zeggenschap over het interpreteren, waarderen en 
representeren van hun eigen erfgoed waarmee zij zich verbonden voelen 
(eigenaarschap).  
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5. Waarvoor kan worden aangevraagd? 

 
De regeling Houd je erfgoed levend is onderverdeeld in drie afzonderlijke deelregelingen: 
Deelregeling 1: Beoefening en Uitvoering 
Deelregeling 2: Kennisoverdracht aan het Brede Publiek 
Deelregeling 3: Waarborging voor Toekomst 
 

5.1 Deelregeling 1 
 
Een bijdrage in deelregeling 1 kan alleen worden aangevraagd: 
 
Voor een project op het gebied van beoefening, ontwikkeling en uitvoering van immaterieel 
cultureel erfgoed, dat is gericht op het bereiken van en doorgeven aan nieuwe generaties 
en/of vernieuwing in de vorm of wijze van beoefening.  
 
Onder Deelregeling 1 te ondersteunen activiteiten: 

a) Orale tradities met inbegrip van taal als middel om immaterieel cultureel erfgoed 
over te brengen; 
b) Uitvoerende kunsten zoals dans, theater, performance, muziek; 
c) Beeldende kunst, illustratie, design; 
d) Sociale praktijken, rituelen en feestelijke gebeurtenissen, met inbegrip van 
culinaire tradities en eetcultuur; 
e) Kennis en praktijken betreffende de natuur, het universum en spiritualiteit; 
f) traditionele ambachten. 

Een project in deelregeling 1 voldoet aan minimaal twee doelstellingen zoals benoemd 
onder artikel 4.3.  
 

5.2 Deelregeling 2 
 
Een bijdrage in Deelregeling 2 kan alleen worden aangevraagd: 
 
Voor buitenschoolse activiteiten op het gebied van kennisoverdracht en het doorgeven van 
immaterieel cultureel erfgoed aan het brede publiek, met als doel brede zichtbaarheid van 
Indisch, Moluks of Papoea immaterieel erfgoed; het bereiken van zoveel mogelijk mensen; 
het doorgeven van kennis aan de volgende generatie; bewustwording bij het brede publiek 
van de waarde van Indisch, Moluks of Papoea immaterieel erfgoed; het in beeld brengen 
van zoveel mogelijk facetten van immaterieel erfgoed.  
 
Onder Deelregeling 2 te ondersteunen activiteiten:  

a) informatie- en kennisoverdracht gericht op bewustwording bij het algemene brede 
publiek, zowel jongeren als oudere generaties, waaronder ook tentoonstellingen, 
film- en tv-producties, voorstellingen; mits daaraan een interactief programma is 
verbonden; 

b) Buitenschoolse educatieve activiteiten, zowel voor de betrokken gemeenschappen 
als voor doelgroepen daarbuiten; 
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c) informele en laagdrempelige middelen voor kennisoverdracht, zoals ontmoetings- en 
dialoogprojecten. 

NB. Er kan enkel voor buitenschoolse educatieve activiteiten worden aangevraagd. 
Lespakketten voor het primair, voortgezet en hoger onderwijs zijn uitgesloten van deze 
regeling. 
 
Een combinatie tussen deelregeling 2 en activiteiten uit deelregeling 1 is bovendien 
toegestaan. 
 
 

5.3 Deelregeling 3 
 
Een bijdrage in Deelregeling 3 kan alleen worden aangevraagd: 
 
Voor activiteiten op het gebied van borging en vastlegging van Indisch, Moluks of Papoea 
immaterieel erfgoed voor de toekomst, met als doel: duurzame vastlegging en ontsluiting 
voor latere generaties; inventarisatie, documentatie, archivering en ontsluiting; versterking 
infrastructuur en netwerkvorming binnen de gemeenschappen. Deze deelregeling is 
bedoeld voor langer lopende initiatieven om op een toekomstgerichte manier het 
immaterieel erfgoed te bewaren, waarborgen en ontsluiten. Het Fonds merkt daarbij op dat 
ook activiteiten onder deelregeling 1 en 2 reeds een vorm van borging zijn.  
 
Onder deelregeling 3 te ondersteunen activiteiten: 

• in kaart brengen, documentatie, vastlegging en ontsluiting door middel van 
(wetenschappelijk) onderzoek;  

• beheer; 

• versterking van de onderlinge infrastructuur; door middel van samenwerking, 
netwerkvorming en kennisdeling binnen de gemeenschap zelf of met andere 
organisaties op het gebied van immaterieel erfgoed; 

• capaciteitsopbouw van bijvoorbeeld vrijwilligers; 

 
Een combinatie tussen activiteiten uit deelregeling 1, 2 en 3 is eveneens mogelijk.  
Een project in deelregeling 3 voldoet aan minimaal twee doelstellingen zoals benoemd 
onder artikel 4.3.  
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6. Wie kan aanvragen? 
 

Subsidie voor de regeling Houd je erfgoed levend kan worden aangevraagd door een in het 
Koninkrijk der Nederlanden gevestigde:  
 

1. Vanaf 1 december 2022: Stichting of vereniging ingeschreven als zodanig bij de 
Kamer van Koophandel; zonder commercieel winstoogmerk, die een Indische, 
Molukse en/of Papoea gemeenschap vertegenwoordigt en/of zich inzet voor 
erfgoed, cultuurparticipatie of cultuureducatie.  

2. Vanaf 6 maart 2023: Zelfstandige ondernemer (zzp) in de creatieve en culturele 
sector die minimaal drie jaar staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als 
eenmanszaak. Er kan ook worden samengewerkt met andere zzp-ers; het 
gezamenlijke plan moet dan wel tot één resultaat leiden. Er kan in dat geval slechts 
één aanvraag worden ingediend.  

Er kan ook worden samengewerkt met organisaties uit het cultureel of sociaal domein die 
geen rechtspersoonlijkheid zijn. Dit zijn bijvoorbeeld collectieven van individuele mensen, 
erfgoedgemeenschappen, jongerengroepen, wijkbewoners. Zij kunnen vooralsnog niet zelf 
aanvragen. 
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7. Hoogte van de bijdrage 
 
Stichting of vereniging: 
 

a) Kan maximaal € 50.000 per project direct aanvragen via het aanvraagportaal;  
b) voor een aanvraag van € 50.000 of meer dient aanvrager een adviesgesprek aan 

te vragen met het Fonds; 
c) kan zowel voor activiteiten in Deelregeling 1, 2 als 3 aanvragen; 
d) de hoogte van de bijdrage is maximaal 70% van de projectkosten en wordt per 

aanvraag vastgesteld; 
e) cofinanciering bestaat uit een mix van eigen inkomsten, subsidies of bijdragen van 

overige fondsen, sponsoring en eigen bijdrage; 
f) kan aanvragen voor activiteiten met looptijd tot uiterlijk 1 maart 2025; 
g) N.B. voor aanvragen van €50.000 of meer geldt aanvullend: 

• Aanvragen voldoen aan alle onder artikel 4.3 genoemde doelstellingen 

• Aanvragen hebben een duurzaam en toekomstgericht karakter, zoals opname 
in de structurele activiteiten van de organisatie en/of een uitgewerkt plan om 
de informatie voor de toekomst vast te leggen en te ontsluiten.  

Zzp-er (ingeschreven bij KvK als eenmanszaak) 
 

a) kan maximaal € 10.000 per project aanvragen; 
b) kan zowel voor activiteiten in Deelregeling 1, 2 als 3 aanvragen; 
c) de hoogte van de bijdrage is maximaal 80% van de projectkosten en wordt per 

aanvraag vastgesteld; 
d) cofinanciering bestaat uit een mix van een verplichte eigen bijdrage en overige 

projectinkomsten; eventueel aangevuld met sponsoring, subsidies of bijdragen 
van overige fondsen; 

e) kan aanvragen voor activiteiten met een looptijd van maximaal één jaar, tot 
uiterlijk 1 maart 2025; 

8. Beoordelingscriteria 

Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria: 

• Kwaliteit (inhoudelijk aansluitend bij de doelstelling van de regeling en de 
organisatorische kwaliteit),  

• Belang (toegevoegde waarde, artistiek/cultureel belang, onderscheidende waarde, 
nieuwe perspectieven, overdracht generaties, visie op toekomst),  

• Bereik (publiek, samenwerking, toegankelijkheid, bereik nieuw en/of jong publiek) 

Alleen aanvragen die voldoen aan alle beoordelingscriteria komen voor subsidie in 
aanmerking. 
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9. Naamsvermelding en logo 

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Houd je erfgoed levend; of  
Versterking Immaterieel Erfgoed Indische, Molukse en Papoea Gemeenschap.  
 
Aanvragers zijn verplicht in de communicatie rond toegekende projecten naam en logo van 
vfonds, Houd je erfgoed levend en Ministerie van VWS te tonen. Deze zijn te downloaden in 
de online omgeving voor aanvragers.  
 

10. Inwerkingtreding en vervaldatum 

Deze regeling treedt in werking op 1 december 2022. 

Deze regeling vervalt met ingang van 1 juli 2024. 
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Aldus vastgesteld door het bestuur van  
Stichting Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg  

 
Utrecht, 25 november 2022 
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