
 

 

Aanvraagformulier subsidieregeling ondersteuning COVID-19 
maatregelen aan culturele organisaties Stadskanaal 2020 en 
2021 
 
Mail het ingevulde formulier voor 15 mei 2021 naar gemeente@stadskanaal.nl , t.a.v. afdeling 
Maatschappelijke Zaken.  
 

Welke organisaties komen in aanmerking? 
De voorwaarden en criteria voor het indienen van een aanvraag zijn opgenomen in de 
“Subsidieregeling ondersteuning COVID-19 maatregelen aan culturele organisaties Stadskanaal 
2020 en 2021”, die kunt u vinden op www.overheid.nl (beleid en regelgeving – vul bij lokaal de titel 
van de regeling in), op www.regels-stadskanaal.nl en op onze website www.stadskanaal.nl  

Aanvrager 
Naam contactpersoon  

Naam organisatie  

Adres  

Postcode/woonplaats  

Telefoonnummer  

Mailadres  

Bankrekeningnummer  

 

Financiën 
Welk bedrag vraagt u aan bij de gemeente 

voor 2020? 

 

Welk bedrag vraagt u aan bij de gemeente 

voor 2021? 

 

 

Bijlagen 
Bij de aanvraag stuurt u mee: 
□ de goedgekeurde jaarrekening over 2019 (winst- en verliesrekening + balans); 
□ de goedgekeurde jaarrekening over 2020 (winst- en verliesrekening + balans), inclusief overzicht 

inkomstenderving als gevolg van de Covid-19 maatregelen; 
□ de begroting 2021, inclusief een prognose inkomstenderving als gevolg van de Covid-19 maatregelen 
□ informatie over de coronaschade die uw organisatie heeft geleden (zie rekenmodel hieronder). 
 

Handtekening 
Naam 
 

 

Datum   

Handtekening  

mailto:gemeente@stadskanaal.nl
http://www.overheid.nl/
http://www.regels-stadskanaal.nl/
http://www.stadskanaal.nl/


 

 

Nadere toelichting 
Om in kaart te brengen welke schade niet door de generieke maatregelen gedekt wordt, geven wij u 
hieronder een rekenmodel met uitvraag over de financiële situatie van uw organisatie. Op basis van 
die gegevens kan de gemeente  een beroep op de steunmaatregelen van het Rijk. Aangezien het 
hier Rijksmiddelen betreft zal een en ander worden gecontroleerd door CBS. Houdt u daar alstublieft 
rekening mee bij uw aanvraag. 
Tot slot wijzen wij U er op dat, indien het subsidieplafond bereikt wordt, er niet genoeg middelen zijn 
om alle gederfde inkomsten te compenseren met een maximum van € 100.000,00. De eventuele 
compensatie zal dan naar rato worden berekend.  
 
Financiële vragen voor organisaties  

A. Hoeveel begrote inkomsten uit bijvoorbeeld entree, horeca  en overige acties hebt u in de 
periode tot 1 januari 2021 niet gerealiseerd?   

B. Welke investeringen heeft u moeten doen ter bescherming tegen het coronavirus?  
C. Hoeveel begrote kosten heeft in de periode tot 1 januari 2021 NIET gemaakt?  
D. Komt u in aanmerking voor de NOW-regeling, of een andere regeling?  
E. Hebt u in deze periode andere activiteiten ondernomen die inkomsten opbrachten? Zo ja wat 

brachten die op? 
 

Voorbeeld berekening  
A  Minder entree- en overige inkomsten 5.000 

Minder horeca inkomsten   2.500 
B Investeringen/bescherming corona     500      
Subtotaal      8.000 
 
 
C Minder uitgaven personeel   1.000     
 Minder inkoop horeca    1.000     
 Minder uitgaven activiteiten      500 
D Compensatieregelingen   2.000 
E Inkomsten nieuwe activiteiten     300 
Subtotaal      4.800 
 
 
Totaal netto inkomsten derving   3.200 


