
Corona Noodfonds Culturele Organisaties Bergen op Zoom 2020-2022 

AANVRAAGFORMULIER 2020 

   

(Uw aanvraag voor het jaar 2020 moet vóór 15 mei 2021 volledig en ondertekend zijn ingediend)   

  

Algemeen gegevens    Aankruisen aub wat van toepassing is voor u 

 

Organisatievorm     O Vereniging   
O Stichting   
O Andere organisatievorm; welke  

  
Categorie    O Podiumkunsten  

O Erfgoed (immaterieel)   
O Media, Letteren en Beeldende kunst,   
O Evenementen (inclusief volksfeesten)  
O Educatie.   
O Overheid   
  

KvK nummer      : 
  
Doelstelling van uw organisatie      :    
  

 

Organisatie gegevens  
  
Organisatienaam                  :   
   
Contactpersoon   
Aanhef      : heer / mevrouw   

Voorletters     :   

Tussenvoegsel     :   

Achternaam   :   

Functie     :   

Telefoonnummer   :     

E-mailadres     :   

Bankrekeningnummer  : 

    

 
 

VRAGENLIJST    
   

              
VRAAG 

ja/nee   
 TOELICHTING   

1.  U heeft uw jaarafrekening 2020 met 
een negatief exploitatieresultaat afgesloten.   
  
Voor welk bedrag van dit verlies vraagt u een 
subsidie aan op basis van het Corona Noodfonds? 
 (gevraagd bedrag s.v.p. noteren in de toelichting)  
  

      

2.  Wat is de hoogte van uw reservebedrag voor de 
jaren 2019 en 2020?  
  

   
  
  
  

  



Heeft u een bestemming voor dit bedrag? Zo ja, 
kunt u aangegeven voor welk doel deze reserve 
bestemd is.    
  

3.  
  
  

Draagt u bij aan het gemeentelijk cultuur- en/ of 
erfgoedbeleid?   

    

4.   Heeft u zo nodig 
gebruik gemaakt van de steunmaatregelingen, zoals 
die van het Rijk, de Provincie en 
koepelorganisaties?    
  
  

     

5.  Heeft u zich ingespannen om kosten te besparen en 
waren de verplichtingen die u bent aangegaan 
noodzakelijk?   
   

     

6.  Bent u voornemens om de activiteit(en) in de 
komende 2 jaar voort te zetten?   
  

     

  

  

 
      

  
   
Controleert u aub nog voordat u het formulier verstuurt, dat de aanvraag is ondertekend en vergezeld gaat 
van de volgende bijlagen:  

• Jaarrekening van de boekjaren 2018 en 2019.     

• De jaarrekening 2020, waarin het exploitatieverlies duidelijk is af te lezen.     

  
 

  
  
Bergen op Zoom,                                          2021.   
  
 
Functie ondergetekende:   
 
 

  
 Handtekening: 
  
 
 
 

____________________________________ 
 S.v.p. hierboven uw handtekening plaatsen.  
  
 
 
 
De ingevulde en ondertekende aanvraag, voorzien van eerdergenoemde bijlagen, kunt u sturen aan  
e-mailadres cultuur@bergenopzoom.nl. 
 

mailto:cultuur@bergenopzoom.nl

