Aanvraagformulier incidentele subsidie
voor schade door corona in 2020
bij cultuurorganisaties, buurthuizen en jeugdorganisaties en
kringloopwinkel

Uithoorn, mei 2021

Toelichting

Dit aanvraagformulier voor subsidie is bedoeld voor het aanvragen van een subsidie bij de gemeente
Uithoorn door cultuur-, buurthuis-, jeugdorganisaties en kringloopwinkel die in 2020 schade hebben
geleden als gevolg van de coronamaatregelen. Subsidie voor schade ontstaan door corona in 2021
kan hiermee niet worden aangevraagd.
Door de coronapandemie is ons leven volledig ontregeld. Sommige cultuur-, buurthuis- en
jeugdorganisaties in Uithoorn en De Kwakel hebben hierdoor schade geleden. De Gemeente Uithoorn
heeft een subsidieregeling in het leven geroepen voor deze betreffende organisaties indien er schade
is geleden als gevolg van de coronamaatregelen die niet zelf opgevangen kan worden.
Ook de Stichting Initiatievenfonds Uithoorn heeft een regeling in het leven geroepen voor initiatieven
die schade hebben door coronamaatregelen in 2020 en die normaal gesproken bij het
Initiatievenfonds kunnen aankloppen. Indien u meer informatie wilt waar u het beste een aanvraag kan
indienen neem dat contact op met de hieronder genoemde contactpersoon.
U kunt uiterlijk tot en met 3 juni 2021 met dit ingevulde aanvraagformulier een aanvraag indienen.
Alleen compleet ingevulde en ondertekende formulieren voorzien van de nodige bijlagen worden in
behandeling genomen.
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Marius Reijnen via 06 50 471 975 of
marius.reijnen@uithoorn.nl
Graag het aanvraagformulier voorzien van bijlagen volledig ingevuld en ondertekend sturen naar:
marius.reijnen@uithoorn.nl.
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Organisatiegegevens
Naam organisatie
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Correspondentieadres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mailadres
IBAN-nummer van de organisatie
Rechtsvorm (stichting, vereniging etc.)

1. Tegen welke problemen is uw organisatie in 2020 aangelopen als gevolg van de
coronapandemie?

2. Welke activiteiten heeft uw organisatie in 2020 nog kunnen uitvoeren tijdens de
coronapandemie?

3. Heeft uw organisatie nieuwe activiteiten ontwikkeld die dezelfde effecten bereiken als de
activiteiten die u niet heeft kunnen ondernemen als gevolg van de coronamaatregelen?
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4. Indien er in 2020 financiële schade is ontstaan door de coronamaatregelen of wanneer sprake
is van meerkosten, zijn er voorzieningen van het rijk of provincie waar u gebruik van kunt
maken?

Indien ja : Heeft uw organisatie gebruikgemaakt van deze voorzieningen? Zo ja van welke
regeling en wat is waarvoor verstrekt?

Indien nee : Waarom niet? Het is beter als u dit eerst probeert. Mocht u aantoonbaar niet in
aanmerking komen voor compensatie, dan kunnen we alsnog met u kijken of er een
maatwerkoplossing is.

5. Om in aanmerking te komen voor een subsidie van de Gemeente Uithoorn wordt van
organisaties verwacht dat ze redelijkerwijs gestuurd hebben om uitgaven te beperken en/of
inkomsten te behouden. Welke maatregelen zijn toegepast om uw uitgaven te beperken en
inkomsten te behouden of te genereren? Hoe zit dat met contributie van leden indien van
toepassing?

6. Heeft uw organisatie eigen reserves die kunnen worden aangesproken om de schade
veroorzaakt door corona of de meerkosten te kunnen dekken?

a.

Is er bij uw organisatie in 2020 sprake van een negatief resultaat?

b.

Is uw organisatie in staat (een deel van) het tekort veroorzaakt door de
coronamaatregelen op te vangen binnen de reserves?

c.

Zo nee, kunt u gemotiveerd aangeven waarom dit niet mogelijk is?
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7. Huurt uw organisatie in 2020 een ruimte van de Gemeente Uithoorn? Zo ja om welk pand gaat
het?

8. Ontvangt uw organisatie in 2020 een subsidie van de Gemeente Uithoorn?

9. Kunt u aangeven waarom uw organisatie voor een subsidie van de Gemeente Uithoorn in
aanmerking zou moeten komen?

10. Wat zijn volgens u de effecten als u geen subsidie krijgt?

11. Welke financiële schade heeft uw organisatie in 2020 geleden qua kostensoort en bedrag door
de coronamaatregelen?

kostensoort

totaal

bedrag
€
€
€
€
€
€
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12. Welke kosten / uitgaven waren in 2020 minder door coronamaatregelen en wat is de hoogte
van die bedragen?

kostensoort

totaal

bedrag
€
€
€
€
€
€

13. Voor welk bedrag vraagt u subsidie aan voor schade geleden door corona in het jaar 2020?

14. Te overleggen stukken
Vriendelijk verzoeken wij u om bij de aanvraag de volgende stukken mee te sturen:
- Een uittreksel van de Kamer van Koophandel indien u voor het eerst bij de gemeente
Uithoorn subsidie aanvraagt
- Bij een gevraagd subsidiebedrag boven de € 5.000, de jaarrekening van 2020
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Ondertekening
Ondergetekende verklaart alle voor beoordeling van subsidiegegevens van belang zijnde gegevens
naar waarheid te hebben verstrekt. Tevens verklaart ondergetekende op de hoogte te zijn van de
inhoud van de Algemene Subsidieverordening Uithoorn 2012 te vinden op www.uithoorn.nl

namens

............................................

datum

.....................

(naam organisatie)

naam

handtekening

voorzitter*

.............................

..........................

secretaris*

.............................

..........................

penningmeester*

.............................

..........................

* afhankelijk van hoe de vertegenwoordiging is geregeld, dient de aanvraag ondertekend te worden
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