
Aanvraagformulier 2021 

 
Ondersteuning door COVID-19 maatregelen aan culturele en sociaal maatschappelijke organisaties 
Midden-Groningen 2021 
 
U kunt het ondertekende formulier vóór 1 oktober 2021 mailen naar info@midden-groningen.nl of per 
post naar Gemeente Midden-Groningen, Subsidieloket, Postbus 75, 9600 AB  Hoogezand. 
 

Welke organisaties komen in aanmerking? 

Uw organisatie komt alleen in aanmerking voor subsidie als: 
- het een culturele of sociaal maatschappelijk organisatie (stichting of vereniging) is; 
- de organisatie in de periode van 1 januari tot 5 juni 2021 als gevolg van de COVID-19-maatregelen 

tekorten in de exploitatiebegroting heeft.  
 

Algemene gegevens 

Naam organisatie  

Naam contactpersoon  

Adres  

Postcode/woonplaats  

Telefoonnummer  

Mailadres  

Bankrekeningnummer  

 

Financiën 

Welk bedrag vraagt u aan bij de gemeente?  

Welke periode omvat deze aanvraag? van                                               tot 

 

Bijlagen 

Bij de aanvraag stuurt u mee: 
□ jaarcijfers van 2020; 
□ begroting van 2021; 
□ informatie over de coronaschade die uw organisatie heeft geleden (zie rekenmodel hieronder). 
 
Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. 
 

Handtekening 

Naam 
 

 

Plaats  

Datum   

mailto:info@midden-groningen.nl


Handtekening  

 

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 erop dat, indien het subsidieplafond bereikt wordt, er niet genoeg middelen zijn 
om alle gederfde inkomsten te compenseren. De eventuele compensatie zal dan naar rato worden 
berekend.  
 

Financiële vragen voor instellingen  

1. Hoeveel begrote inkomsten hebt u in de periode niet gerealiseerd? 
2. Welke investeringen heeft u moeten doen ter bescherming tegen het coronavirus? 
3. Hoeveel begrote kosten heeft in de periode NIET gemaakt? 
4. Heeft u steunmaatregelen ontvangen en/of komt u in aanmerking voor hiervoor (de NOW-

regeling, of een andere regeling)? Zo ja, welke? 
5. Hebt u in deze periode zelf maatregelen getroffen of andere activiteiten ondernomen die 

inkomsten opbrachten? Zo ja wat brachten die op? 
 

Voorbeeld berekening  
1  Minder entree- en overige inkomsten  € ………. 

Minder horeca inkomsten   € ………. 
2. Investeringen/bescherming corona  € …….... 
Subtotaal      € ………. 
 
 
3. Minder uitgaven personeel   € ………. 
 Minder inkoop horeca    € ………. 

Minder uitgaven activiteiten   € ………. 
4. Compensatieregelingen   € ………. 
5. Inkomsten nieuwe activiteiten  € ………. 
Subtotaal      € ………. 
 
 
Totaal netto inkomsten derving   € ………. 
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