Aanvraagformulier Noodfonds Corona Cultuur Bergen op Zoom 2021
U kunt met dit aanvraagformulier aan aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de door u gemaakte
kosten die ‘het verenigen’ mogelijk maken en/of tegemoetkoming van de doorbetaling van uw artistieke leiding
en/of compensatie van uw negatief exploitatieresultaat. Twijfelt u of u in aanmerking komt voor een
tegemoetkoming? Neem dan contact met ons op: cultuur@bergenopzoom.nl.
Uw subsidieaanvraag moet vóór 15 april 2022, volledig ingevuld en ondertekend, verstuurd worden aan het
college van Burgemeester en Wethouder van de gemeente Bergen op Zoom, emailadres:
cultuur@bergenopzoom.nl, Jacob Obrechtlaan 4, 4611 AR Bergen op Zoom.
Uw subsidieaanvraag bestaat uit:
1. Dit aanvraagformulier.
2. Jaarrekeningen over de boekjaren 2019, 2020 en 2021.
3. Indien u een tegemoetkoming in de kosten voor uw artistieke leiding vraagt, voeg dan een CV van de of
een inschrijving KvK of bewijs van opleiding van uw artistiek leider toe.
4. Als het de eerste keer is dat u subsidie aanvraagt bij de gemeente Bergen op Zoom, voegt u ook toe:
een kopie van inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een bankafschrift.
Datum:
Algemene gegevens:
Aankruisen wat van toepassing is
Organisatievorm

O Vereniging
O Stichting

KvK nummer
Doelstelling organisatie
Alleen invullen indien u voor de
eerste keer subsidie bij de
Gemeente Bergen op Zoom
aanvraagt.
Organisatie gegevens
Organisatienaam

(Vestigings)adres
Postcode en Woonplaats
IBAN-rekeningnummer
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VRAGENLIJST
Vraag
1.

2.

3.

4.

5.

Ja/nee (Eventuele) toelichting

Mijn organisatie draagt bij aan het cultuur- en erfgoedbeleid en biedt
culturele activiteiten of ondersteunende activiteiten op het gebied van O Ja
Podiumkunsten, Erfgoed (immaterieel), Media, Letteren en
Beeldende kunst, Mode en design, Evenementen (inclusief
O Nee
volksfeesten), Educatie. Mijn organisatie is van plan om de
activiteiten de komende 2 jaar voort te zetten.
Kosten om het verenigen mogelijk te maken
Heeft u tussen 1 april 2020 tot 31 december 2021 kosten gemaakt O Ja
om het verenigingen mogelijk te maken en wilt u graag een
compensatie van 50% van deze kosten ontvangen?
O Nee
Toelichting: denk dan aan de huur voor alternatieve ruimtes, kosten
voor het checken van coronatoegangsbewijzen bij activiteiten, kosten
voor ledenbinding.

Totaalbedrag gemaakte kosten om het
verenigen mogelijk te maken:
€

Indien deze kosten niet duidelijk uit de jaarrekening zijn af te lezen,
geef dan de kosten in de kolom hiernaast op of voeg een opgave
toe.
Kosten artistieke leiding.
Totaalbedrag uitbetaling artistieke leiding:
Heeft u in de periode tussen 1 april en 31 december 2021 uw
O Ja
artistieke leiding (door)betaald en wilt u graag een compensatie van
€
50% van deze kosten ontvangen?
O Nee
Indien deze kosten niet duidelijk uit de jaarrekening zijn af te lezen,
geef dan de kosten in de kolom hiernaast op of voeg een opgave
toe.
Heeft u uw jaarafrekening 2021 met een negatief exploitatieresultaat O Ja
Hoogte negatief exploitatieresultaat:
afgesloten en wilt u graag voor dit verlies een compensatie
aanvragen?
O Nee €
Heeft u gebruik gemaakt van landelijke steunmaatregelen? Zo ja,
welke?

Handtekening

Naam en functie ondergetekende
Telefoonnummer en emailadres
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O Ja
O Nee

