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Subsidie aanvraagformulier : 
ondersteuning voor sportorganisaties vanwege corona-maatregelen  
in Neder Betuwe boekjaar 2020

versie 7 juli 2021 

Indienen uiterlijk op 1 oktober 2021
Indienen bij: Gemeente Neder-Betuwe, t.a.v. het subsidiebureau Sociale Pijler, Postbus 20, 4043 ZG 
Opheusden  
Email: subsidiessocialepijler@nederbetuwe.nl, ovv subsidieaanvraag  ondersteuning corona-
maatregelen  
U ontvangt een ontvangstbevestiging.  
Indien een formulier onvolledig is ingevuld en/of de 2 bijlagen ontbreken, krijgt de aanvrager twee 
weken de tijd om het formulier aan te vullen.   

Goed om te weten: 
Indien uw organisatie een bijdrage heeft aangevraagd of ontvangt of heeft toegezegd gekregen op 
grond van de bestaande rijksregelingen, dan komt uw organisatie niet in aanmerking voor deze 
ondersteuningsmaatregel. 
Voor meer informatie over de rijksregelingen zie www.rijksoverheid.nl/steunpakket
(zie op deze link de KvK-regelingencheck) 

De volledige nadere regel ondersteuning t.g.v. corona-maatregelen 
t.b.v. sportorganisaties in Neder Betuwe boekjaar 2020 kunt u vinden via:
www.nederbetuwe.nl/corona-informatie/ondernemers-en-sportclubs/corona-ondersteuning-sport

Indien uw organisatie een kwijtschelding van huur in 2020 heeft ontvangen van de gemeente, dan 
wordt dat bedrag in mindering gebracht op het uit te keren subsidiebedrag. 
_____________________________________________________________________________ 

A. Gegevens rechtspersoon (vereniging of stichting) invullen, ook als deze ongewijzigd zijn t.o.v. eerdere 
subsidieaanvragen  
Naam :  
Postadres :  
Postcode :  
Plaats :  
Telefoon :  
e-mail :  
website :  
IBAN nummer :  
Inschrijving Handelsregister/KvK:  

Contactpersoon, tevens aanspreekpunt voor de gemeente:  
Naam :                                                                                                                         m/v  
Voorletters :  
Functie :  
e-mail :  
Telefoonnummer :  
Telefonisch bereikbaar van … uur tot …. uur op de volgende dagen: …………. 
_____________________________________________________________________________________ 

B. De aanvraag  
Uw aanvraag betreft uitsluitend het jaar 2020. 

□   aankruisen indien van toepassing 
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U vraagt een basisbedrag à  € 300 aan om de kosten van de geleden financiële schade vanwege 
corona te dekken.  

Indien u geen maatwerkbedrag aanvraagt, hoeft u de onderstaande vragen niet te beantwoorden.  
Ga dan verder bij   C de ondertekening. 

□    aankruisen indien van toepassing  
U vraagt een maatwerkbedrag aan om de kosten van de geleden financiële schade vanwege corona te 
dekken.  

Welke inkomsten heeft uw organisatie voornamelijk NIET ontvangen? 

Graag aankruisen indien van toepassing 
soort inkomsten in 2020 X

contributies

entreegelden

eigen bijdragen

sponsorbijdragen

barinkomsten

overige inkomsten

Heeft uw organisatie een 
huurkwijtschelding 
ontvangen?

JA/NEE

Welke extra kosten hebt u in 2020 gemaakt om toch corona-proof 
actief te kunnen (mogen) blijven?

€

U vraagt u een subsidiebedrag aan van  € 

Toevoegen: Indien u een maatwerkbedrag aanvraagt, moet u de verlies- en winstrekeningen van de 
jaren 2019 en 2020 van uw organisatie toevoegen aan dit formulier.  

Goed om te weten:  
 Het subsidie van € 300 wordt meteen bij verlening vastgesteld (ASV2029 art.12)   

 Het subsidie van onder de € 5.000 wordt meteen bij verlening vastgesteld (ASV2029 art.12)   

 Het subsidie van meer dan € 5.000 moet worden vastgesteld conform art.11 lid 2  van de 
ASV2019. De subsidie-ontvanger moet maximal 8 weken na de verlening een verzoek daartoe 
indienen.  

 Een organisatie die normaal een jaarlijkse subsidie ontvangt van meer dan € 5.000 en verplicht is 
haar jaarsubsidie door B&W te laten vaststellen, betrekt deze extra subsidie in het verzoek om 
vaststelling van de jaarsubsidie.  

 In onze beschikking maken we duidelijk of en hoe u de subsidie moet afrekenen. 

C. Ondertekening  
Het bestuur verklaart de gegevens in dit formulier en de bijlagen naar waarheid te hebben ingevuld.  
Naam organisatie:  
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Namens het bestuur contactpersoon:  
Functie:  
Datum:  
Plaats:  
Handtekening: 


