Aanvraagformulier tegemoetkoming schade COVID 19 gemeente
Noordenveld culturele instellingen 2021
Naam aanvrager (stichting of vereniging):
KvK nummer:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
IBAN aanvrager:
Contactpersoon aanvrager:
Functie:
Telefoonnummer:
Emailadres:
Contactpersoon gemeente Noordenveld

Renske Bult
r.bult@noordenveld.nl

Projectperiode:

2021

Gevraagd subsidiebedrag
(Voor culturele instellingen cf. de regeling is
dat maximaal € 3.000,Voor grote culturele instellingen cf. de
regeling is dat maximaal € 20.000,-)
Naam tekenbevoegde:
Functie tekenbevoegde:
Handtekening tekenbevoegde:

Plaats:
Datum aanvraag:

Stuur dit aanvraagformulier, inclusief bijlagen, naar:
College van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Noordenveld
t.a.v. Team Beleid en realisatie
Renske Bult
Postbus 109
9300 AC Roden
Of vul het formulier in, onderteken het, scan het in, en mail het met de bijlagen
postbus@noordenveld.nl
Bijlagen:
• In geval van een aanvraag exploitatieschade:
Een overzicht van de exploitatieschade die is ontstaan: het exploitatietekort dat is
ontstaan op de exploitatierekening van uw instelling, gedurende de eerste zes
maanden van 2021 en dat aantoonbaar is ontstaan als gevolg van de COVID 19
maatregelen. Dit, in vergelijking met de exploitatie over de eerste zes maanden
2019, op basis van uw vastgestelde jaarrekening 2019.
• In geval van een investeringsaanvraag:
Een berekening van de gevraagde financiële investering die bedoeld is om uw
instelling te helpen aanpassen aan de veranderende omstandigheden in verband
met de COVID 19 epidemie en die aantoonbaar zijn ontstaan als gevolg van de
COVID 19 maatregelen.
Inzage in de eigen bijdrage in de investering.
Een planning van de uitvoering van de investering.
• een overzicht van de algemene reserve van de instelling op 31-12-2020.
• een berekening van het gevraagde subsidiebedrag op grond van deze regel.
• Een gecombineerde aanvraag is mogelijk (exploitatie en investering). Maak svp
in de toelichting en berekening duidelijk in hoeverre het gaat om een
exploitatiesubsidie en investeringssubsidie. Ook hier geldt het maximaal aan te
vragen subsidiebedrag per gecombineerde aanvraag.

