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Aanvraag projectsubsidie steunfonds Coronamaatregelen voor 
exploitanten van verenigingsgebouwen 2022 
 

 

Aanvrager  

Naam verenigingsgebouw : ............................................................................................. 

Contactpersoon : ............................................................................................. 

Postadres : ............................................................................................. 

Postcode en plaats : ............................................................................................. 

Telefoonnummer : ............................................................................................. 

E-mailadres : ............................................................................................. 

Bankrekeningnummer (IBAN) : ............................................................................................. 

Tenaamstelling bij bank : ............................................................................................. 

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel  : ............................................................................................. 

BTW-nummer (indien BTW-plichtig) : ............................................................................................. 
 

Ondertekening 

 
Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. 
 
 
Plaats en datum :  ..................................................................................................................................... 
 
Naam  :  ....................................................................   
 
 
 
 
  
 
Handtekening :   ...................................................................  
 

Opmerkingen vooraf 

- Als er voor de gemeente onduidelijkheden zijn, kunnen wij contact met u opnemen en zult u 
meewerken vragen te beantwoorden.  

- Deze subsidie zal worden toegekend en direct worden vastgesteld.  
- U zult u de door u opgegeven financiële gegevens uit deze vragenlijst verantwoorden door 

overlegging van de jaarrekening 2021. 
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Verhuur 

Is uw verenigingsgebouw tijdens de coronacrisis een periode (met uitzondering van gebruikelijke 
zomervakantie) gesloten geweest? Zo ja, welke periode(s)? 

 Nee 

 Ja, tijdens deze periodes ................................................................................................................. 

 ................................................................................................................. 

 ................................................................................................................. 

 ................................................................................................................. 

Heeft u in die periode(s) inkomsten uit zaalverhuur misgelopen? Zo ja, hoeveel?  

 Nee 

 Ja, een totaalbedrag van €  .....................................  

Horeca 

Heeft u door de sluiting van het verenigingsgebouw of tijdens de periode(s) dat de horeca gesloten 
moest zijn, als gevolg van de coronamaatregelen (met uitzondering van de gebruikelijke 
zomervakantie) lagere inkomsten uit uw buffet gehad? Zo ja, hoeveel? 

 Nee 

 Ja, een totaalbedrag van €  .....................................  

Uitgaven 

Heeft u als gevolg van de coronamaatregelen (met uitzondering van de sluiting van de gebruikelijke 
zomervakantie) onverwachte extra uitgaven gehad? Zo ja, hoeveel? 

 Nee 

 Ja, een totaalbedrag van €  .....................................  

Heeft u als gevolg van de coronamaatregelen (met uitzondering van de sluiting van de gebruikelijke 
zomervakantie) lagere of minder uitgaven gehad? Zo ja, hoeveel?? 

 Nee 

 Ja, een totaalbedrag van €  .....................................  

Wat heeft u op het gebied van de exploitatie van het verenigingsgebouw gedaan om de kosten te 
minimaliseren? Welk resultaat heeft dit gehad? 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

Wat heeft u op het gebied van de horeca/buffet gedaan om de kosten te minimaliseren?  
Welk resultaat heeft dit gehad? 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 
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Voorliggende voorzieningen 

Vanuit het rijk zijn meerdere landelijke regelingen voor ondersteuning opengesteld: TOGS, ToZo, 
TVS, TVL, en NOW. 

Heeft u een aanvraag voor een of meer van de bovengenoemde landelijke regelingen ingediend? 

 Nee 

 Ja, voor   TOgs 

  Tozo 

  TVS 

  TVL 

  NOW 

Heeft u een uitkering van één of meer van deze regelingen ontvangen? Zo ja, welk(e) bedrag(en)? 

 Nee 

 Ja, voor   TOgs €  .....................................  

  Tozo €  .....................................  

  TVS €  .....................................  

  TVL €  .....................................  

  NOW €  .....................................  

Is/zijn aanvra(a)g(en) afgewezen? Zo ja, om welke reden?  

 Nee 

 Ja, voor   TOgs, omdat ................................................................................................................. 

  Tozo, omdat ................................................................................................................. 

  TVS, omdat ................................................................................................................. 

  TVL, omdat ................................................................................................................. 

  NOW, omdat ................................................................................................................. 

Waren de uitkering(en) voldoende om uw lagere inkomsten te dekken? Zo nee, waarom niet?   

 Ja 

 Nee, omdat  ................................................................................................................... 

   ................................................................................................................... 

   ................................................................................................................... 
 

Bijlagen 

Aan deze aanvraag moeten de volgende bijlagen worden toegevoegd: 

- De-minimisverklaring (indien van toepassing) 
- Bewijsstukken omzetverlies (jaarrekening 2021, begroting 2022 en (tussen)balans 2022)



 

Dit blad niet meesturen a.u.b.! 

 

Vragen of hulp nodig? 

Als u wilt weten of uw aanvraag in aanmerking komt voor het steunfonds, of als u vragen heeft over 
het formulier, de regeling steunfonds coronamaatregelen voor verenigingsgebouwen neem dan 
contact op met één van de betreffende adviseurs, Karen Tanis of Ciska Doornbosch. Zij zijn te 
bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente Goeree-Overflakkee 14 0187 of via e-
mail: k.tanis@goeree-overflakkee.nl of c.doornbosch@goeree-overflakkee.nl.  
 

Aanvraag indienen 

Dit formulier volledig ingevuld vóór 1 augustus 2022 met de vereiste bijlagen opsturen naar:  
 
Gemeente Goeree-Overflakkee  
Postbus 1  
3240 AA Middelharnis  
 
U kunt uw aanvraag na invulling en ondertekening en de bijbehorende bijlagen ook mailen naar 
info@goeree-overflakkee.nl of afgeven op het gemeentehuis (Koningin Julianaweg 45, Middelharnis). 
 

mailto:k.tanis@goeree-overflakkee.nl
mailto:c.doornbosch@goeree-overflakkee.nl
mailto:info@goeree-overflakkee.nl

