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Gegevens aanvrager 

Naam organisatie/instelling 

Adres 

Postcode/Woonplaats 

 

 

 

IBAN-rekeningnummer  

KvK nummer  

Contactpersoon ☐Dhr. 

 ☐Mw. 

Telefoonnummer  

E-mail adres  

Bestuurssamenstelling  

Voorzitter  

Secretaris  

Penningmeester  

Gegevens over uw organisatie 

Omschrijving van de activiteit 

(u kunt eventueel een 
activiteitenplan toevoegen) 

   

     

    

    

Is uw organisatie statutair 
gevestigd in de gemeente 
Harderwijk 

 

 

☐ ja     ☐ nee 

 
  

Is uw organisatie gericht op de 
inwoners van de gemeente  
Harderwijk 

 

☐ ja     ☐ nee 

 

☐ ja     ☐ nee  ☐ n.v.t. 

 

 

☐ ja     ☐ nee  ☐ n.v.t. 

 

 

☐ ja     ☐ nee  ☐ n.v.t. 

 

 

De instelling of organisatie voldoet aan de op haar van toepassing zijnde wettelijke 
vereisten en beschikt over alle noodzakelijke vergunningen. 

 

De instelling of organisatie verkeerde niet al op 31 december 2019 in moeilijkheden, 
of verkeerde op 31 december 2019 wel in moeilijkheden, maar deze moeilijkheden 
zijn tussen januari 2020 en 16 maart 2020 in voldoende mate opgelost 

De instelling of organisatie heeft maximale verricht om de (financieel) nadelige 
gevolgen van de Corona maatregelen zoveel mogelijk te beperken 

 Ga door naar pagina 2 
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Berekening van het nadeel over de periode 1 augustus  2021 tot en met 28 februari 2022  

A. De gemiste inkomsten als 
    gevolg van Coronamaatregelen 
 
B. De extra kosten als gevolg van 
     de coronamaatregelen: 
 
C. De extra inkomsten als gevolg 
van de steunmaatregelen: 
 
D. De lagere uitgaven als gevolg 
     van de coronamaatregelen:               
- 
TOTAAL A+B-C-D 

 
€ 
 
€  
  
€   
 
 
€ 
 
€ 
 

 

Toelichting op en beschrijving van het geleden nadeel t.g.v. Coronamaatregelen  

Let op: alle onder A,  B, C en D genoemde 

bedragen s.v.p.  hier toelichten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gevraagd subsidiebedrag € 
 

 Ga door naar pagina 3 

 

De Algemene subsidieverordening Harderwijk 2020 en de Subsidieregeling tijdelijke subsidieregeling COVID-

19 gemeente Harderwijk 2021 ten behoeve van culturele voorzieningen zijn van toepassing. Een aanvraag om 

subsidie op grond van deze regeling dient uiterlijk 30 juni 2022 door de gemeente Harderwijk te zijn 

ontvangen.  

Het subsidieplafond, dat is het maximaal beschikbare bedrag voor de hele regeling, bedraagt € 320.000,00. 

De subsidies worden in behandeling genomen en toegekend op volgorde van ontvangst. Bij de eerste 

aanvraag waarin een hoger bedrag gevraagd dan er op dat moment nog in kas is, kan die aanvrager 

maximaal het bedrag krijgen dat nog beschikbaar is 
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Ondertekening  

 

Hierbij verklaart aanvrager dat alle gegevens volledig en naar waarheid zijn ingevuld. Aanvrager weet dat de verstrekking 

van onvolledige en onjuiste opgave van relevante informatie, waaronder ook begrepen de gevoegde bijlagen, gevolgen 

kan hebben voor deze aanvraag en dat dit er bovendien toe kan leiden dat de eventueel verleende subsidie wordt  

ingetrokken en teruggevorderd. Daarnaast kan onjuiste informatieverstrekking leiden tot strafrechtelijke vervolging. 

Aldus naar waarheid ingevuld      
                                     
Plaats:    
                                                  
Datum:    
                 
Naam tekenbevoegde:    
                                                
Functie: 
 
Handtekening tekenbevoegde:   
 
 

Bijlagen (verplicht) meesturen. 

☐ De jaarrekeningen van uw organisatie van 2019 en 2020 

 

Vraagt u voor het eerst subsidie aan? 

Als u voor het eerst subsidie aanvraagt, levert u ook de volgende bijlagen in: 
 

☐ Een afschrift van de statuten en huishoudelijk reglement 

☐ Beschrijving van de organisatievorm 

☐ Laatste jaarrekening en verslag 
 
Let op! Zonder deze bijlagen wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.  
 

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier inclusief bijlagen kunt u sturen naar: 

Bij voorkeur digitaal:  info@harderwijk.nl   
 
Uw aanvraag kan ook per post gestuurd worden naar: 

 Burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk 

Domein Samenleving t.a.v. Subsidiebureau  

Postbus 149  

3840 AC  HARDERWIJK  

 Wilt u uw aanvraag liever persoonlijk afgeven: 
Bezoekadres:  Havendam 56   (kijkt u voor actuele openingstijden op de website van de gemeente) 
Vermeldt u op de envelop a.u.b. “T.a.v. Subsidiebureau”. 

 


