
121
 0

7 
0

0
88

3 
A

 v
er

si
e 

ju
li 

20
21

A Algemeen 

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel :

Naam gemeente :

Naam en voorletters contactpersoon :

Functie :

Telefoonnummer :

Mobiel nummer :

Emailadres  :

Bezoekadres :

Correspondentieadres :

Postcode en plaats :

Rekeningnummer IBAN :    BICcode :                                         

Tenaamstelling rekening :

Wordt de aanvrager in het kader van  : o Ja   o Nee
deze aanvraag vertegenwoordigd 
door een gemachtigde? 

Naam project  : noodsteun culturele sector

Aantal inwoners per peildatum 1 januari 2019 volgens het CBS (zie ook bijlage 1 bij de regeling)

o Minder dan 30.000 inwoners

o 30.000 tot 50.000 inwoners

o 50.000 tot 100.000 inwoners

o 100.000 tot 150.000 inwoners

U vraagt aan:

Bij de aanvraag voor de 1e keer krijgt u een maximaal bedrag op basis van uw inwoneraantal tenzij u minder aanvraagt. 

o 1e keer.  o  Namelijk maximaal bedrag zoals genoemd in artikel 9 van de regeling.

                     o  Minder namelijk € 

Het ingevulde aanvraagformulier met bijlagen kunt u toesturen naar:
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
t.a.v. Bureau Subsidies
Postbus 90602
2509 LP  Den Haag

Aanvraagformulier subsidie noodsteun culturele sector

1e aanvraag periode 25 september tot en met 2 oktober 2020
2e aanvraagperiode 2 tot en met 9  november 2020
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Mocht dit onvoldoende zijn voor de culturele sector in uw gemeente dan kunt u voor de 2e keer aanvragen 
– in de daarvoor aangegeven periode. Het bedrag, dat niet besteed is bij de eerste openstelling zal verdeeld worden 
onder de aanvragende gemeenten op basis van inwoneraantal met een maximum van 75% van het eerder verstrekte 
subsidiebedrag mits dit bedrag hoger is dan € 2.500,00. Indien u minder aanvraagt wordt maximaal het bedrag van 
uw aanvraag verstrekt.

o 2e keer. Gevraagd subsidiebedrag €
 
Kan het takenpakket van de culturele instellingen die worden ondersteund door soortgelijke instellingen 
in uw gemeente worden vervuld?

o Ja   o Nee
   
Hebben de culturele instellingen, die worden ondersteund, schade opgelopen door de maatregelen die zijn getrof-
fen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan?

o Ja   o Nee

Geef aan hoe het aanbod dat wordt ondersteund, toegankelijk is voor alle inwoners. 

Geef aan hoe het aanbod dat wordt ondersteund een afspiegeling van de bevolkingssamenstelling weergeeft. 

B  Financiën 

Begroot bedrag aan totale steun verstrekt : €
cq. te verstrekken door uw gemeente aan 
de culturele sector binnen uw gemeente

C  Verplichte bijlagen 

1. Bij de aanvraag wordt een lijst aangeleverd (zie format) waarin wordt aangegeven:
•  welke culturele instellingen binnen de gemeentegrenzen u noodsteun wilt geven;
•  welke bijdrage u zelf levert (naast de gevraagde bijdrage aan provincie Zuid-Holland); 
• de door u beoogde verdeling van de gevraagde subsidie aan provincie Zuid-Holland.

2.  Machtiging (indien van toepassing, zie onderdeel E).
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D Ondertekening

Ondergetekende verklaart:
•  Alle gegevens in het aanvraagformulier en de bijlagen naar waarheid en beste weten te hebben verstrekt;
•  Niet in  surseance van betaling of in staat van faillissement te zijn;
•  Dat niet de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem/haar van toepassing is verklaard of dat 

daar toe een verzoek bij de rechtbank is ingediend;
•  Zich bereid alle gewenste informatie te verschaffen aan de functionarissen die door de subsidieverstrekker daar-

toe aangewezen zijn en mee te zullen werken aan controles;
•  De Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 en  de subsidieregeling op basis waarvan subsidie wordt 

aangevraagd (indien van toepassing) te hebben gelezen;
•  Bevoegd te zijn tot het indienen van de subsidieaanvraag.

Meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens kunt u vinden in de privacyverklaring 
op onze website. https://www.zuid-holland.nl/algemeen/privacyverklaring

Plaats :

Datum :

Naam :

Handtekening :

Functie :

Optioneel ondergetekende 2 

Plaats :

Datum :

Naam :

Handtekening :

Functie :

Optioneel ondergetekende 3 

Plaats :

Datum :

Naam :

Handtekening :

Functie :

https://www.zuid-holland.nl/algemeen/privacyverklaring
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E Machtiging

Indien u een andere organisatie of persoon wilt machtigen, dient u onderstaande machtiging in te vullen. 
Deze dient door beide partijen te worden ondertekend.

Rechtsvorm : 

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel : 

Burgerservicenummer  :
(indien de gemachtigde een particulier is)

Naam organisatie :

Naam en voorletters contactpersoon gemachtigde : 

Telefoonnummer :

Emailadres :

Correspondentieadres :

Postcode en woonplaats : 

Is de gemachtigde ook gemachtigd de financiële afhandeling     o Ja    o Nee
via eigen rekening af te handelen?

 

Rekeningnummer IBAN :    BICcode :                                         

Tenaamstelling bank :  

Ondertekening volmachtgever 

Naam :

Plaats :

Handtekening :

Ondertekening gemachtigde 

Naam :

Plaats :

Handtekening :
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