Aanvraagformulier subsidieregeling coronacrisis voor
overige instellingen
U komt in aanmerking voor een aanvulling op de exploitatie als u voldoet aan de
voorwaarden die zijn opgenomen in de aanvullende beleidsregels voor steun aan
instellingen ten tijde van de coronacrisis onder hoofdstuk 4
Wat is van belang:
- De aanvrager ontvangt geen subsidie van de gemeente Hellevoetsluis;
- De aanvrager dient een breed maatschappelijk belang op de gebieden van
welzijn en/of cultuur;
- De aanvrager kan aantonen dat het exploitatietekort is ontstaan door de
coronacrisis;
- De aanvrager kan aantonen dat het exploitatietekort geldt voor de situatie in
Hellevoetsluis;
- De aanvrager heeft onvoldoende weerstandsvermogen (eigen vermogen) om
de gevolgen van de coronacrisis op te vangen;
- Deze regeling een vangnetregeling is en dat van de aanvrager wordt verwacht
dat er een beroep is gedaan op voorliggende voorzieningen (steunpakket
Rijksoverheid) waar dat mogelijk is.
Welke documenten stuurt u met uw aanvraag mee?
- Activiteitenverslag 2020
- Financieel jaarverslag 2019 en 2020.
- Meerjarenbegroting 2021 en 2022
- Financiële gegevens waaruit blijkt dat het exploitatietekort is ontstaan voor de
situatie in de gemeente Hellevoetsluis ten gevolge van de coronacrisis.
- Financiële toelichting op uw reservepositie, voorzieningen en
weerstandsvermogen.
- Alle stukken die u heeft inzake toegekende steun van het Rijk of anderszins
die verband houdt met de coronacrisis, zoals NOW-regeling, TOGS, TOZO
óók wanneer uw aanvraag is afgewezen.
- Oprichtingsakte

1.

Gegevens aanvrager
Statutaire naam instelling:
Correspondentieadres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
E-Mail:

IBAN:
Kamer van Koophandel nummer:
Gevraagde subsidiebedrag :

€

(Wij verzoeken u om eventuele tussentijdse wijzigingen in bovenstaande gegevens tijdig schriftelijk door te geven aan de
afdeling Samenlevingszaken van de gemeente Hellevoetsluis)

Naam
voorzitter/bestuurder:
Adres:
Postcode en woonplaats:
E-mail:
Telefoonnummer:

Naam secretaris
(indien van toepassing):
Adres:
Postcode en woonplaats:
E-mail:
Telefoonnummer:

Naam penningmeester:
(indien van toepassing):
Adres:
Postcode en woonplaats:
E-mail:
Telefoonnummer:

2.

Wat is het geschatte nadeel/exploitatietekort?
(hiermee wordt het negatieve bedrijfsresultaat bedoeld als gevolg van de coronacrisis.)

3.

4.

Heeft u compensatie bij de Rijksoverheid en/of Provincie en/of Gemeente
aangevraagd?

Heeft u compensatie van de Rijksoverheid of Provincie of Gemeente
ontvangen?
En zo ja, welk bedrag heeft u ontvangen?

5.

Wat heeft u gedaan om het exploitatietekort ten gevolge van de
coronacrisis zoveel mogelijk te beperken?

6.

Waarom heeft u naar uw oordeel een aanvullende exploitatiebijdrage
vanuit de gemeente nodig?

7.

Kunt u aantonen dat u onvoldoende eigen vermogen/
weerstandsvermogen heeft om de negatieve gevolgen van de
coronacrisis op te vangen?

Ondertekening aanvrager
Wij verzoeken u de aanvraag voor ‘Subsidie coronacrisis’ in behandeling te nemen conform de
‘Algemene Subsidie Verordening 2019’ , ‘Beleidsregels Algemene Subsidieverordening 2018’ en de
‘Aanvullende beleidsregels voor subsidieverstrekking ten tijde van de coronacrisis’ van de gemeente
Hellevoetsluis te beoordelen en ons over uw besluit te berichten.
Aldus naar waarheid ingevuld,

Datum:

Plaats:

Naam:

Handtekening:

Het subsidieverzoek zal getoetst worden conform de ‘ Algemene Subsidieverordening 2019 , ‘Beleidsregels Algemene
Subsidieverordening 2018’ en de ‘Aanvullende beleidsregels voor subsidieverstrekking ten tijde van de coronacrisis’ van de
gemeente Hellevoetsluis’. De notities zijn op te vragen bij de gemeente Hellevoetsluis, afdeling Samenlevingszaken
(gemeente@hellevoetsluis.nl) of via: www.hellevoetsluis.nl.

VERKLARING VAN DE KASCOMMISSIE OF BESTUUR: *
Wij verklaren dat het bijgevoegde financiële verslag naar waarheid is ingevuld:

Namens het bestuur

Namens de Kascommissie

_______________

______________________

