Aanvraagformulier subsidieregeling cultuurmiddelen wegens COVID-19
De gemeente Goirle wil voorkomen dat lokale culturele voorzieningenfailliet gaan door de
coronacrisis. Daarom hebben we een tijdelijke subsidieregeling. Zo houden we de sociaal
maatschappelijke/culturele infrastructuur zo veel mogelijk overeind.
Wilt u gebruik maken van de subsidie? Vul dan dit formulier in. Stuur het vóór 1 maart 2022 op. Het
adres staat onderaan. De gemeente beoordeelt uw aanvraag. Na 1 maart 2022 neemt het college
een besluit over alle aanvragen tegelijk.
1. Adres- en contactgegevens
Naam organisatie:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Bank- of gironummer:
Contactpersoon:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
2. Gegevens aanvraag
Was uw organisatie in de periode 15-3-2020 t/m 31-12-2021 gevestigd in de gemeente Goirle?
□ ja
□ nee
Werden de activiteiten van uw organisatie in de periode 15-3-2020 t/m 31-12-2021 uitgevoerd in de
gemeente Goirle?
□ ja
□ nee
Is de doelstelling van uw organisatie het maken van winst?
Commerciële partijen met winstoogmerk kunnen geen subsidie krijgen. Lokale ondernemers en
zzp’ers in de cultuur sector wel.
□ ja
□ nee

3. Toelichting op aanvraag
Kon de hoofdactiviteit van uw organisatie door de coronamaatregelen in de periode 15-3-2020 t/m
31-12-2021 niet of gedeeltelijk niet doorgaan? En heeft dat geleid tot gemiste inkomsten en heeft u
dit financiële schade aangebracht?
□ ja
□ nee
Toelichting

Heeft uw organisatie door de coronamaatregelen in de periode 15-3-2020 t/m 31-12-2021 extra
uitgaven gehad en heeft u dit financiële schade aangebracht?
□ ja
□ nee
Toelichting

4. Geleden schade
Welk subsidiebedrag vraagt u aan (maximaal € 5.000)?
€ …………………
Geef hieronder het totaal aan gemiste inkomsten en/of extra uitgaven aan als gevolg van de COVID19 maatregelen in de periode 15 maart 2020 t/m 31-12-2031 aan. Gederfde horeca inkomsten zijn
hiervan uitgezonderd. Reeds ontvangen coronasteun moet hierbij inzichtelijk worden gemaakt.
€ …………………
Toelichting

Heeft uw organisatie voor deze culturele activiteit ook elders corona-subsidie aangevraagd en/of
ontvangen? Denk hierbij aan Rijksmiddelen, provinciale en/of gemeentelijke middelen ingesteld naar
aanleiding van de COVID-19 crisis.
□ Ja. Graag dit inzichtelijk maken
□ nee
Toelichting

Heeft uw organisatie een eigen vermogen van meer van 30% van de totale jaarlijkse
exploitatielasten?
□ Ja
□ nee
5. Aanvullende opmerkingen
Heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen? Vul ze hieronder in.

□ Ik heb het formulier naar waarheid ingevuld.
Datum:
Naam:

Voeg onderstaande documenten toe om de financiële schade te onderbouwen:
1. De oorspronkelijke begroting van 2020 en 2021;
2. Een overzicht van de schade voor de schadeperiode;
3. Een toelichting op deze schade, waaruit blijkt welke wijzigingen ten opzichte van de
oorspronkelijke begrotingen zijn toe te schrijven aan de COVID-19 maatregelen en waaruit
blijkt welke maatregelen uw organisatie heeft ondernomen om de schade te beperken.
U kunt uw aanvraag vóór 1-3-2022 sturen naar:
Per post:
Gemeente Goirle
Domein Sociaal t.a.v. mw. Kuipers
Postbus 17, 5050 AA Goirle
Onder vermelding van: 'aanvraag incidentele subsidie cultuurmiddelen wegens Covid-19’.
Per e- mail:
antwoord@goirle.nl
Onder vermelding van: ‘aanvraag incidentele subsidie cultuurmiddelen wegens Covid-19’.

