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Aanvraagformulier  

Beleidsregel vangnetregeling kleine culturele, sociale en sportieve instellingen (versie 2) 

 

A  Gegevens aanvragende instelling/organisatie  

Naam   :  ___________________________________________________ 

Postadres  :  ___________________________________________________ 

Postcode en Plaats :  ___________________________________________________ 

Telefoon   :  ___________________________________________________ 

E-mailadres  :  ___________________________________________________ 

Website (indien van toepassing) :  _______________________________________ 

Bankrekeningnummer*   :  _______________________________________ 

Rechtspersoonlijkheid (verplicht) :  _______________________________________ 

KvK nummer    :  _______________________________________ 

Ingeschreven bij de KvK sinds   :  _______________________________________ 

*) Bankrekening moet op naam staan van de aanvragende instelling/organisatie. 

 

B  Gegevens (bevoegde) contactpersoon  

Naam + voorletters (of -naam) : _____________________________________________  

Voorletters   :  _____________________________________________ 

Functie    :  _____________________________________________ 

E-mailadres   :  _____________________________________________ 

Telefoonnummer  :  _____________________________________________ 

Telefonisch bereikbaar op (dagen/tijdstippen):  ________________________________________ 

 

C  Aanvraag 

Namens de bovengenoemde instelling/organisatie verzoek ik u om een subsidie te verlenen op grond 

van de Beleidsregel vangnetregeling kleine culturele, sociale en sportieve instellingen voor de 

volgende kosten (aankruisen wat van toepassing is): 

(    ) personele lasten  (    ) doorlopende lasten  

 

D Gegevens  

1. Wat zijn uw totale inkomsten (structureel en incidenteel) in de periode  

 1 maart 2019 tot 1 maart 2020 geweest?   €    ___________ 
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Maak in de verplichte bijlage* inzichtelijk hoe dit is opgebouwd 

2. Wat zijn uw totale inkomsten (structureel en incidenteel) in  

 de periode 1 maart 2020 tot 1 maart 2021 geweest?  € ___________ 

Maak in de verplichte bijlage inzichtelijk hoe dit is opgebouwd 

3. Uw omzetverlies is (uitkomst verschil vragen 1 en 2)   € ___________ 

 - Kunt u dit omzetverlies onderbouwen met objectieve stukken?  ja / nee 

4. Hoogte personele lasten 1 maart 2020 – 1 maart 2021:  € ___________ 

 - Heeft u al eerder (gedeeltelijk) steun hiervoor ontvangen?  ja / nee 

 - Heeft u bewijsstukken van deze personele lasten?   ja / nee  

 Maak in een bijlage inzichtelijk waar deze personele lasten uit bestaan.  

5. Hoogte doorlopende lasten 1 maart 2020 – 1 maart 2021: € ___________ 

 - Heeft u al eerder (gedeeltelijk) steun hiervoor ontvangen?  ja / nee 

 - Heeft u bewijsstukken van deze doorlopende lasten?   ja / nee 

 Maak in een bijlage inzichtelijk waar deze doorlopende lasten uit bestaan.  

6. Kan de financiële (nood)situatie op een andere manier tijdelijk  

 worden opgelost, bijv. met een betalingsregeling met de schuldeiser  

 of door het verhogen van tarieven of abonnementsgelden?  ja / nee 

 _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

7. Had u in de periode 1 maart 2019 – 1 maart 2020 al  

 financiële problemen?       ja / nee 

8. Verkeert u in surseance van betaling of staat van  

 faillissement?        ja / nee 

9. Verwacht u binnenkort in een van de onder vraag  8 

 genoemde situaties terecht te komen?     ja / nee 

10. Valt uw organisatie onder de  

 Wet normering topinkomens (WNT)?     ja / nee 

11. Zo ja, verstrekt uw instelling een inkomen of bezoldiging  

 boven de normering uit de WNT?     ja / nee  

12. Wat is de hoogte van het eigen vermogen per 1 januari 2020 en 2021   
2020 €  ___________ 2021 €_________________ 

Maak in de verplichte bijlage inzichtelijk hoe dit is opgebouwd 
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13. Welk deel van het eigen vermogen is vrij besteedbaar?   €  ___________ 

 Is een deel van het eigen vermogen niet vrij besteedbaar? Geef aan wat daarvan de reden is 

 _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

14. Heeft u nog andere middelen waaruit u uw doorlopende lasten  

 of personeelslasten kunt betalen?     ja / nee 

15 Zo ja, wat is de hoogte van deze middelen of financiële waarde? € ___________ 

16. Heeft u in het verleden al eens een beroep gedaan op  

 NOW, TOGS, Tozo, TVL of een andere steunregeling?   ja / nee 

 Maak in een bijlage per steunregeling inzichtelijk voor welke periode dit geldt en op welke 

 lasten de steun betrekking heeft. 

17. Zo nee, bent u van plan dit te doen?     ja / nee 

 Maak in een bijlage per steunregeling inzichtelijk voor welke periode u van plan bent dit te 

 doen en op welke lasten de steunaanvraag betrekking heeft. 

18. Welk bedrag aan subsidie wilt u bij de gemeente aanvragen?  €  

*De bijlage vindt u terug op de website wwww.etten-leur.nl onder Corona-virus. 

___________ 
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E Verklaring organisatie 

 

Namens de bovengenoemde instelling/organisatie verklaart/verklaren ondergetekende(n):  

- deze aanvraag volledig, naar waarheid en zonder voorbehoud te hebben ingevuld; 

- bevoegd te zijn om deze aanvraag en verklaring namens de bovengenoemde organisatie in te 

 dienen en te ondertekenen; 

- dat de facturen en andere bewijsstukken die ter onderbouwing kunnen dienen van de 

 doorlopende lasten en personele lasten nog ten minste twee jaar (na deze aanvraag) te zullen 

 bewaren en desgevraagd zal overleggen aan het college van B&W van Etten-Leur; 

- dat het opgegeven omzetverlies (bij vraag 3) volledig is te wijten aan de negatieve gevolgen 

 van de  maatregelen die als gevolg van Covid-19 door de overheid zijn getroffen; 

- voor de lastensoorten waarvoor nu subsidie is aangevraagd op geen enkele manier steun bij 

 derden is, kan of zal worden aangevraagd en/of verkregen; 

- kennis genomen te hebben van de Beleidsregel vangnetregeling kleine culturele, sociale en 

 sportieve instellingen (zoals deze gepubliceerd is in het Gemeenteblad) en aan alle 

 voorwaarden uit deze regeling te voldoen; 

- alle medewerking te verlenen aan een controle op de rechtmatigheid van de verleende steun 

 en steun die ten onrechte is verleend op grond van de hiervoor genoemde regeling direct 

 terug te betalen; 

De instelling/organisatie verklaart er bovendien van op de hoogte te zijn dat van fraude of misbruik 

van de Beleidsregel vangnetregeling kleine culturele, sociale en sportieve instellingen door de 

gemeente aangifte kan worden gedaan bij de politie. 

 

F Ondertekening 

Vermeld hieronder (duidelijk leesbaar) de volledige naam/namen en handtekening(en) van de 

persoon/personen die deze aanvraag mogen indienen: 


