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Aanvraag projectsubsidie Steunfonds culturele organisaties en 
erfgoedinstellingen 2022 
 

Aanvrager (organisatie) 

Naam organisatie : ............................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ondertekening 

 
Plaats en datum :  ................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
Naam voorzitter :  ...........................................  Handtekening:  ............................................ 
 
 
 
 
 
 
 
Naam secretaris :  ...........................................  Handtekening:  ............................................ 
 
 
 
 
 
 
 
Naam penningmeester :  ...........................................  Handtekening:  ............................................ 
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Toelichting 

Dit aanvraagformulier behoort bij de Tijdelijke subsidieregeling steunfonds coronamaatregelen culturele sector 
Goeree-Overflakkee 2022. Een bijdrage uit het gemeentelijk steunfonds dient ter (gedeeltelijke) compensatie van 
gederfde inkomsten, doorlopende reguliere lasten en aanvullende uitgaven direct gerelateerd aan de maatregelen 
omtrent COVID-19.  

 
Subsidie kan worden verleend voor: 
 
a. Financieel nadeel veroorzaakt door: 

1º. hetgeen of verminderd gebruik kunnen maken van voor activiteiten gehuurde ruimte in de 
periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2022; 

2º. afgelasting van evenement of activiteit als gevolg van maatregelen naar aanleiding van het 
COVID-19 virus in de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2022;  

waarvoor niet reeds een andere vorm van subsidie, compensatie of vrijstelling ontvangen is; 
b. de aanschaf van materialen om te kunnen voldoen aan maatregelen naar aanleiding van het 

COVID-19-virus dan wel het coronaproof maken van bestaande initiatieven voor zover hier niet 
reeds subsidie voor is verleend;  

c. nieuwe initiatieven, waarvan te beargumenteren is dat deze in aanvulling op of in plaats van 
bestaande activiteiten zijn, en minder gevoelig zijn voor coronamaatregelen, waardoor ook in 
coronatijd sprake kan zijn van een aanbod in de culturele sector. 

 

Reden aanvraag 

Geeft u hieronder a.u.b. aan waar u subsidie voor aanvraagt. Geef hierbij aan wat het effect is (geweest) 
van de COVID-19-situatie en daaruit voorvloeiende maatregelen op de door u beschreven situatie 
 
Nb. Er mag compensatie voor meerdere onderdelen tegelijkertijd worden aangevraagd. 
 
 .................................................................................................................................................................... 

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

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

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

Total aangevraagd bedrag €  .....................................  
 

Aanvullende informatie 

Beantwoordt u a.u.b. onderstaande vragen. Deze vragen hebben betrekking op uw organisatie, uw 
reguliere activiteiten en de financiële situatie in relatie tot de corona-maatregelen. Wij vragen u om, 
naast deze toelichting, een financieel overzicht aan te leveren waarin de inkomsten en uitgaven en het 
aangevraagde compensatiebedrag, zijn gespecificeerd. 
 
1. Welke activiteiten behoren tot uw reguliere activiteiten, en wat is het maatschappelijke doel van 

uw organisatie?  

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

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

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

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

2. Zijn uw reguliere activiteiten toegankelijk voor iedereen? 
 

 Ja 

 Nee 
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3. Bent u een (semi-)commerciële instelling? Als dit het geval is, licht dit dan a.u.b. toe. 

Nb. Commerciële organisaties zijn uitgesloten om een bijdrage op basis van de Tijdelijke subsidieregeling 
steunfonds coronamaatregelen culturele sector Goeree-Overflakkee 2022 te ontvangen. Voor deze 
organisaties gelden andere (landelijke) compensatieregelingen, als wel de Subsidieregeling steunfonds 
coronamaatregelen ondernemers Goeree-Overflakkee waar men mogelijk een beroep op kan doen. Voor 
semi-commerciële instellingen geldt dat zij op basis van een nadere analyse mogelijk in aanmerking kunnen 
komen voor een bijdrage. Daar waar deze situatie zich voordoet zal het college bij een aanvraag bepalen of 
het aanleiding ziet toch tot een compensatiebijdrage te besluiten. 

 
 Nee 

 Ja, toelichting:  .................................................................................................................

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

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

 
4. Heeft u minder inkomsten ontvangen in het tijdvak van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2022 dan 

vooraf begroot, of extra uitgaven moeten doen, direct gerelateerd aan de COVID-19-situatie?  
Zo ja, waar heeft dit betrekking op?  

 Nee 

 Ja, heeft betrekking op ................................................................................................................. 

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

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

5. Heeft u in het hiervoor onder 4 genoemde tijdvak bepaalde kosten niet hoeven maken of 
aanvullende/niet-reguliere inkomsten ontvangen, direct gerelateerd aan de COVID-19-situatie? 
Op welke zaken heeft dit betrekking? 

 Nee 

 Ja, heeft betrekking op ................................................................................................................. 

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

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

6. Heeft u kwijtschelding van (een deel van) de huur voor het onder 4 genoemde tijdvak ontvangen?  

 Nee 

 Ja, namelijk ................................................................................................................. 

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

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

7. Heeft u voor de situatie waar de huidige aanvraag betrekking op heeft subsidie of een 
andersoortige tegemoetkoming ontvangen? Zo ja van wie en ter hoogte van welk bedrag? 

 Nee  

 Ja, namelijk Organisatie Bedrag 

 ...................................................  € ........................................................ 

 ...................................................  € ........................................................

 ...................................................  € ........................................................

 ...................................................  € ........................................................  
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8. Heeft u een beroep gedaan op een andere gemeentelijke, dan wel provinciale of landelijke 
compensatieregeling? Zo ja, bij welke regeling(en) heeft u steun aangevraagd, en ter hoogte van 
welk bedrag? 

 Nee  

 Ja, namelijk Regeling Aangevraagd bedrag 

 ...................................................  € ........................................................ 

 ...................................................  € ........................................................

 ...................................................  € ........................................................

 ...................................................  € ........................................................ 

9. Is aan u compensatie toegekend? Zo ja voor welk bedrag? Zo nee, waarom niet? 

Nb. Als u een compensatie heeft ontvangen, dient u een bewijsstuk van de toekenning dan wel afwijzing bij 
deze aanvraag te voegen. Elders ontvangen compensatie betreft mogelijk een afwijzingsgrond om in 
aanmerking te komen voor een bijdrage uit het gemeentelijk steunfonds. 

 Ja, namelijk Regeling Toegekend bedrag 

 ...................................................  € ........................................................ 

 ...................................................  € ........................................................

 ...................................................  € ........................................................

 ...................................................  € ........................................................ 

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

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

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

Bijlagen 

Aan deze aanvraag moeten de volgende gegevens/bijlagen worden toegevoegd: 

- Financieel overzicht behorende bij dit compensatieverzoek, bestaande uit begroting 2021-2022, en 
overzicht (ontvangen en gemiste) inkomsten en (gemaakte en niet-gemaakte) uitgaven, direct 
gerelateerd aan het compensatieverzoek. 

- Eventueel afwijzingsbericht of toekenningsbeschikking van compensatie door overige (landelijke 
en/of provinciale) regelingen 

 
Als de door u aangevraagde compensatie gelijk is aan of meer bedraagt dan € 10.000, dan dient 
u in aanvulling op bovenstaande mee te zenden: 
 
- Meerjarenbegroting 2021 – 2024 

- Jaarrekening 2020 en indien beschikbaar 2021 (inclusief balans) 

- De-minimisverklaring 
 

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:info@goeree-overflakkee.nl

