
 
 
Aanvraagformulier  
Subsidie Steunmaatregelen Coronacrisis 2022 

* toelichting pagina 1/1* 
 

 
TOELICHTING 

* dit gedeelte niet meezenden! * 
 

 
 
1. Verplicht aanvraagformulier 
Voor het indienen van uw aanvraag voor een subsidie steunmaatregelen coronacrisis gebruikt u dit 
aanvraagformulier. 
Let op: om uw aanvraag te kunnen beoordelen, hebben wij alle gegevens nodig die in het formulier 
gevraagd worden. Als u het aanvraagformulier of onderdelen daarvan niet of onvoldoende invult, kunnen 
wij uw aanvraag niet goed beoordelen. U loopt dan het risico dat uw aanvraag niet in behandeling wordt 
genomen. 
 
 
2. Regels voor subsidie steunmaatregelen coronacrisis in de gemeente Zuidplas 
U wilt graag voor een subsidie steunmaatregelen coronacrisis in aanmerking komen.  
Wat de precieze regels zijn voor deze subsidies kunt u lezen in: 
• De Algemene Subsidieverordening Zuidplas 2016; 
• De Uitvoeringsregeling Subsidie Steunmaatregelen Coronacrisis 2022 
 
Bovengenoemde stukken kunt u downloaden van de website van de gemeente Zuidplas: 
www.zuidplas.nl/subsidies-aanvragen.  
 
In de Uitvoeringsregeling Subsidie Steunmaatregelen Coronacrisis 2022 zijn twee aanvraagtermijnen 
(tranches) opgenomen. De eerste tranche loopt van 15 februari 2022 tot 15 maart 2022  
Aanvragen die tussen 15 maart 2022 en 1 juni 2022 worden ingediend komen in aanmerking voor 
subsidie in de tweede tranche (voor zover het subsidieplafond nog niet is bereikt in de eerste tranche).  
 
 
3. Bijvoegen bij eerste aanvraag 
U dient bij een eerste subsidieaanvraag bij te voegen:  
• de statuten van uw instelling /stichting/vereniging; 
• oprichtingsakte; 
• jaarverslag en jaarrekening (met balans) van het voorgaande jaar. 
 
 
4. Informatie opvragen 
Mochten u zaken niet duidelijk zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met Charlie ter Reegen of Niels 
Bakker via subsidies@zuidplas.nl. 
 
 
5. Ondertekenen 
Vergeet uw aanvraag niet te ondertekenen! 
 
 
6. Opsturen 
U kunt de aanvraag via de post  opsturen naar: 

Gemeente Zuidplas 
Ter attentie van het college van burgemeester en wethouders  
Postbus 100, 2910 AC  Nieuwerkerk aan den IJssel 
 

U kunt de aanvraag ook per mail versturen naar gemeente @zuidplas.nl.  
Een digitale aanvraag, ondertekend met DigiD, is eveneens mogelijk, via www.zuidplas.nl/subsidies-
aanvragen.  
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A Algemene gegevens 
De aanvraag richt zich op een:  -Kruis aan wat voor u van toepassing is- 
o Een éénmalige tegemoetkoming om de gevolgen van de coronacrisis voor de aanvrager te beperken 

in die zin dat deze tegemoetkoming bijdraagt aan het voortbestaan van de aanvrager.   
o Activiteitensubsidie: De te organiseren activiteiten dienen tot gevolg te hebben dat de gevolgen van 

de coronacrisis voor de ingezetenen van de gemeente Zuidplas worden verlicht en/of beperkt.  
Te denken valt aan activiteiten om ledenbehoud te bevorderen of om leden/inwoners een alternatief te 
bieden voor de activiteiten die door de corona-crisis niet kunnen plaatsvinden. 
 

Toelichting: _________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
B Gegevens aanvragende instelling/organisatie of onderneming 
Naam     : ___________________________________________________ 
Postadres    : ___________________________________________________ 
Postcode en Plaats   : ___________________________________________________ 
Telefoon     : ___________________________________________________ 
E-mailadres    : ___________________________________________________ 
Website (indien van toepassing) : ___________________________________________________ 
Bankrekeningnummer   : ___________________________________________________ 
Rechtspersoonlijkheid (verplicht) : ___________________________________________________ 
KvK nummer    : ___________________________________________________ 
 
 
C Gegevens contactpersoon (aanspreekpunt voor de gemeente) 
Naam + Voorletters (of -naam) : ______________________________________________________  
Voorletters   : __________________________________________________________ 
Functie    : __________________________________________________________ 
E-mailadres   : __________________________________________________________ 
Telefoonnummer  : __________________________________________________________ 
Telefonisch bereikbaar op (dagen/tijdstippen):  _______________________________________________ 
 
Indien nog niet bij ons bekend, vragen wij u in een bijlage een opgave te doen van de namen en adressen van 
bestuursleden of directieleden 
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D Financiële gegevens 
 
D1  Begroting 
1. Wij vragen u een begroting bij te voegen, waarin u alle verwachte kosten en alle baten (met 

specificatie) voor 2022 opneemt. Uit de begroting moet blijken dat toekenning van een subsidie 
noodzakelijk is. 
 

D2  Overige financiële stukken 
2. Voor zover nog niet bij ons bekend, vragen wij u ook om een jaarverslag (en voor grotere organisaties 

ook een jaarrekening en balans) over 2021 toe te voegen.  
Een aanvraag bevat verder informatie over ontvangen en aangevraagde steun vanuit het Rijk of 
anderszins i.v.m. de coronacrisis, zoals de NOW regeling, TOGS, TOZO en dergelijke. Mocht de 
aanvraag zijn afgewezen dan ontvangen we ook graag een afschrift van de afwijzing. 

 
 
E Bijlagen 
Bij de subsidieaanvraag zijn de volgende bijlagen gevoegd: 
o indien nog niet bij ons bekend: Opgave namen en adressen bestuursleden of directieleden (zie C) 
o verplicht: Begroting (zie D1) 
o verplicht: Overige financiële stukken (zie D2) 
o  _____________________________________________________________________________ 
o  _____________________________________________________________________________ 
- indien nog verdere eigen bijlagen: hier noemen en bijlagen bijvoegen- 
 
 
 
F Ondertekening 
Naar waarheid ingevuld door: 
Naam  : ______________________________________________________________________ 
Functie  : ______________________________________________________________________ 
Datum:  : ______________________________________________________________________ 
Plaats  : ______________________________________________________________________ 
Handtekening : 
    ______________________________________________________________________ 


