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Gegevens aanvrager 

Naam organisatie/instelling 

Adres 

Postcode/Woonplaats 

 

 

 

IBAN-rekeningnummer  

KvK nummer  

Contactpersoon ☐Dhr. 

 ☐Mw. 

Telefoonnummer  

E-mail adres  

Bestuurssamenstelling (indien van toepassing) 

Voorzitter  

Secretaris  

Penningmeester  

Gegevens van de activiteit   

Bent u beheerder van een plaats 
waarvoor per (peildatum) 6 
november 2021 Controle op het 
CTB van toepassing is? 

☐ ja     ☐ nee 

 
  

De volgende extra kosten die 
door de beheerder gemaakt 
worden ter ondersteuning van 
de naleving van artikel 6.30 
van de Tijdelijke regeling 
komen in aanmerking: 

 

a. verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten, 
die zonder de verplichte controle op coronatoegangsbewijzen niet 
gemaakt zouden zijn; 

b. verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en 
sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld 
onder a; 

c. in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, 
administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten; 

d. materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs 
en identiteitsdocument faciliteren; 

e. verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de 
kosten bedoeld onder a tot en met d en niet aftrekbaar is. 

 

Voor welke onderdelen vraagt u 
subsidie aan?  

 

☐ A:     ☐ B:    ☐ C:     ☐ D:     ☐ E: 

 

Gevraagd subsidiebedrag  
(max. € 5.000,00)  
 
 
Heeft u eerder een subsidie/budget 
ter compensatie van dezelfde kosten 
ontvangen van een 
(overheids)instelling 

 

Bedrag € 

Let op! Het gaat hier enkel om gemaakte kosten in periode van 22 september t/m 31 december 2021 

 

 

 

 

☐ ja     ☐ nee 
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De Algemene subsidieverordening Harderwijk 2020 en de Subsidieregeling ondersteuning controle 

coronatoegangsbewijs Harderwijk 2021 zijn van toepassing. Een aanvraag om subsidie op grond van deze 

uitvoeringsregeling dient uiterlijk 28 februari 2022 inclusief de bijbehorende bijlagen te worden ingediend. 

Ondertekening  

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

Verplichte Bijlagen 

☐ overzicht van de gemaakte kosten 

☐ documentatie /bewijs van de gemaakte kosten doormiddel van facturen en/of betaalbewijzen  

☐ omschrijving van de extra ingezette middelen t.b.v. ondersteuning Corona Toegangsbewijs Controle (CTB) 

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

☐ Een afschrift van de statuten 

☐ Een recent uittreksel uit het handelsregister (niet ouder dan 2 weken voor datum van subsidie aanvraag) 

☐ Oprichtingsakte 
 
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) 
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Omschrijving extra ingezette middelen t.b.v. ondersteuning CTB controle 
 

Naam organisatie/instelling 
 
 

 

Geef een korte omschrijving van de te (extra)middelen die zijn ingezet voor de controle op het Coronatoegangsbewijs  waarvoor u subsidie aanvraagt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


