
 
AANVRAAGFORMULIER GEMEENTE HUIZEN CORONACOMPENSATIE CULTUUR 
2020-2021 
Zie beleidsregels subsidie ondersteuning lokale culturele infrastructuur Huizen 2021 – 2021 
 
1. Organisatie- en persoonsgegevens 
Vul hieronder de gegevens in van de organisatie waarvoor u een aanvraag indient. 
 
Naam organisatie 
 
Contactpersoon 
 
Adres + huisnummer 
 
Postcode + plaats 
 
Telefoonnummer 
 
E-mailadres 
 
IBAN-rekeningnummer organisatie 
ten name van 
 
KVK-nummer en datum inschrijving. Om in aanmerking te komen voor een compensatie dient u 
organisatie minimaal twee jaar geleden ingeschreven te zijn bij KVK en actief te zijn in Huizen. Wanneer u 
voor het eerst subsidie aanvraagt bij de gemeente, dient u als bijlage een bewijs van inschrijving mee te 
sturen en (voor een organisatie) een afschrift van de oprichtingsakte en de statuten. 
 
Maatschappelijk doel van de organisatie Bijvoorbeeld: muziekeducatie, culturele 
evenementen, schilderworkshops etc. 
 
Vul in: … 
 
2. Financiële informatie 
 
2a. Geen dubbele staatssteun / de-minimusverklaring 
U komt voor compensatie op basis van deze regeling in aanmerking als u niet eerst gebruik heeft kunnen 
maken van andere landelijke en/of provinciale regelingen zoals de Noodmaatregel Overbrugging 
Werkgelegenheid (NOW), Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS), Tegemoetkoming 
Vaste Lasten (TVL) en specifieke sectorregelingen. Zie de bijgevoegde de-minimusverklaring.  
 
Heeft u van andere regelingen gebruikgemaakt?  

 
Regeling Welk bedrag 

aangevraagd en 
voor welk doel? 

Welk bedrag 
ontvangen? 

Welk tekort is nog niet 
gedekt of voor welke 
schade/uitgaven kon nog 
geen bedrag worden 
aangevraagd? 

NOW    
TOZO    
TVL    
TONK    
Overig, te weten…* 
 

   

Overig, te weten…* 
 

   



Hier kunt u aangeven of u een aanvraag op grond van een andere regeling heeft gedaan, voor welk bedrag 
en wat u toegewezen heeft gekregen. Hierbij dient ook de de-minimusverklaring ingevuld en bijgevoegd te 
worden: De-minimisverklaring | Publicatie | Uitvoering van Beleid (uitvoeringvanbeleidszw.nl) 
*Overige regelingen (landelijk, provinciaal, sectorspecifiek).  
 
2b. Aanvraag voor exploitatietekort  

Om in aanmerking te komen voor een compensatie moet er sprake zijn van een financieel nadeel voor uw 
organisatie dat direct gevolg is van de coronacrisis en de daarbij behorende maatregelen. Om de aanvraag 
te kunnen beoordelen, vragen wij u om financiële informatie en te onderbouwen welk bedrag uw organisatie 
tekortkomt in 2020 en 2021. Zet het tekort af tegen de normale financieringsstromen (inkomsten en uitgaven 
van 2019). De jaarcijfers van 2019 zijn leidend voor de omvang van de ondersteuning. U kunt een max 
maximum van € 5.000 per heel boekjaar aanvragen. 
 
Wat is uw exploitatietekort in boekjaar 2020 door corona? 

Dit is een overzicht van gemaakte kosten en opbrengsten in een regulier voorgaand jaar (2019) van uw 
organisatie/bedrijfsactiviteit, zodat aangetoond wordt wat de hoogte is van het tekort dat veroorzaakt is door 
de coronamaatregelen. 

Inkomsten 2019 Uitgaven 2019 Inkomsten 2020 Uitgaven 2020 

    

    

    

 
 
Wat is uw exploitatietekort door corona in de eerste helft van boekjaar 2021? 
 

Inkomsten S1 2019 Uitgaven S1 2019 Inkomsten S1 2021 Uitgaven S1 2021 

    

    

    

 
2c. Aanvraag voor het borgen van de continuïteit 

U kunt ook aangeven welke kosten u heeft gemaakt voor de continuïteit van uw organisatie, bijvoorbeeld 
door online activiteiten te organiseren, extra uitgaven voor PR etc. voor een maximum van € 5.000 per 
aanvrager.  
 
Welke inspanningen heeft u verricht om het nadeel te voorkomen of te beperken en de continuïteit 
van organisatie te borgen in 2020 en de eerste helft van 2021? 

 
Activiteit/aanschaf Doel Kosten 
 
 

  

 
 

  

 
3. Meesturen informatie 
Welke informatie u mee moet sturen met de aanvraag hangt o.a. af van waar u compensatie voor aanvraagt 
en of dit de eerste keer is dat u een subsidie bij de gemeente Huizen aanvraagt. Dit staat vermeld in de 
Beleidsregels ondersteuning lokale infrastructuur Huizen 2020-2021 die als bijlage aan deze mail  is 
toegevoegd. 

https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim/documenten/publicaties/2020/01/de-minimisverklaring/de-minimisverklaring


 
Bijlagen Van toepassing 

Geef aan met ja / nee 
Toegevoegd 
Geef aan met  en voeg toe als bijlage 

Bewijs van inschrijving Kamer 
van Koophandel 

  

De-minimusverklaring / 
overzicht van de aanvragen 
op grond van andere 
overheidsregelingen 

  

Oprichtingsakte   
Statuten   
Jaarrekening 2019   
Jaarrekening 2020   
Financiële resultaten S1 2021   

 
4. Verklaring en ondertekening 
 
Kruis aan: 
 
O Ik verklaar dit formulier geheel naar waarheid ingevuld te hebben. 
O Ik heb alle bij de aanvraag behorende bewijsstukken/bijlagen toegevoegd. 
O Ik weet dat de gemeente Huizen mijn gegevens controleert. De gemeente doet dit om vast te stellen of de  
aanvrager recht heeft op steun. 
O Ik ben bekend met de Beleidsregels subsidie ondersteuning lokale culturele infrastructuur Huizen 2020-
2021. 
O Ik weet dat gegevens die ik verstrek, worden verwerkt voor de uitvoering van deze steunmaatregelen. 
O Ik weet dat de gemeente Huizen mijn verzoek alleen in behandeling neemt als ik de aanvraag volledig heb 
ingevuld en binnen de termijn met alle benodigde bewijsstukken heb aangeleverd. 

 
 
Datum en plaats: 
 
 
Handtekening: 
 
 
 
Naam: 
 
 
 
 
 
 
 
 




