Aanvraagformulier 2021
Tijdelijke subsidieregeling Coronafonds maatschappelijke en culturele instellingen gemeente Harlingen
Via dit aanvraagformulier kunnen maatschappelijke en culturele instellingen zonder winstoogmerk subsidie
aanvragen als compensatie van corona-nadeel als gevolg van overheidsmaatregelen.
Gegevens van de organisatie

Naam organisatie

Contactpersoon

Postadres

Postcode en plaats

Telefoonnummer

Emailadres (tevens contactpersoon van deze
aanvraag)

KvK nummer

Om uw verzoek te beoordelen ontvangen wij graag onderstaande informatie van u:
1. Is de financiële schade ontstaan door de corona overheidsmaatregelen in de periode 1 januari 2021
t/m 31 december 2021?
2. Financiële stukken (jaarrekening 2021) waaruit blijkt wat het corona nadeel is (terugval inkomsten,
extra uitgaven, compensatie uit Rijks- en provinciale regelingen).
3. Bewijs (overzicht reserves) waaruit blijkt dat het nadeel niet opgevangen kan worden door
bijvoorbeeld het aanwenden van reserves óf een toelichting wanneer het aanwenden van de eigen
reserves in deze periode zwaar nadelige gevolgen heeft voor het voortbestaan.
4. Bewijsstukken rondom verstrekte compensaties vanuit het Rijk, de Provincie of andere fondsen
i.v.m. corona.
5. Een bewijs of onderbouwing waaruit blijkt dat de continuïteit van uw organisatie op langere termijn
is gewaarborgd.
6. Welke acties zijn ondernomen om het corona nadeel zoveel mogelijk te beperken?

Indien uw aanvraag aan de regels voldoet, wordt de aanvraag verder beoordeeld volgens de leidraad
werkwijze uitvoering Tijdelijke Subsidieregeling Coronafonds gemeente Harlingen.

Tot wanneer kunt u de subsidie aanvragen?
De volledige aanvraag die betrekking heeft op compensatie voor het kalenderjaar 2021 moet uiterlijk
1 maart 2022 in het bezit zijn van de gemeente.
Als we uw aanvraag te laat ontvangen, kunnen we besluiten deze niet in behandeling te nemen.
We behandelen aanvragen op volgorde van ontvangst. Er is een subsidieplafond vastgesteld. Dit betekent dat u geen
subsidie krijgt als het geld op is.
Insturen aanvraagformulier
Na het invullen van de aanvraag deze mailen met bijlage naar info@harlingen.nl
of opsturen naar:
College van burgemeester en wethouders
Subsidiebureau
Postbus 10.000
8860 HA Harlingen

Wanneer krijgt u antwoord?
Ons streven is binnen 4 weken een beslissing te nemen, maar de wettelijke afhandeltermijn is 13 weken.
U krijgt van ons een brief waar het besluit in staat.

