
 

     

 
 

 

 

 
Deze regeling is bedoeld voor organisaties  in de lokale kunst –en cultuur sector (zonder winstoogmerk), die door 

Corona  inkomstenverlies hebben in 2020.  Op grond van deze regeling kan er een financiële bijdrage aangevraagd 

worden.  

 
Het college van burgemeesters en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze regeling en de zorgvuldige verwerking van de 

persoonsgegevens op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens.  

 

1. Gegevens aanvrager  

Organisatie  

Contactpersoon    

KvK- nummer  

Rekeningnummer (IBAN) NL 

Correspondentieadres   

Postcode en Plaats  

Telefoon/mobiel nummer  

E-mailadres  

    

 

2. Aanvraag  

Aanvrager verzoekt het college om de organisatie financieel te ondersteunen  op basis van de Regeling financiële 

tegemoetkoming Covid-19 Kunst -en Cultuursector Ooststellingwerf. 
 

 

Verklaring en ondertekening  

 

 Ik verklaar dat mijn organisatie door de coronacrisis inkomstenverlies heeft geleden. Onder inkomstenverlies wordt in dit geval 

verstaan: het verschil tussen het totaal van inkomsten van de instellingen in het boekjaar 2020 en het totaal van inkomsten in het 

boekjaar 2019, waarvan de inkomsten in het boekjaar 2020 altijd lager moeten zijn dan het boekjaar 2019 om van inkomstenverlies 

te kunnen spreken. 

 Ik verklaar ook dat de instelling activiteiten organiseert gericht op de kunsten, cultureel erfgoed en media die openbaar toegankelijk 

zijn en niet gericht zijn op politiek, vakbondsactiviteiten en religie. 

 Ik verklaar/wij verklaren dat dit aanvraagformulier naar waarheid is ingevuld.  

 

Op basis van deze regeling dient binnen 8 weken na datum van indiening van deze aanvraag een beschikking te worden afgegeven.  

 

Plaats: ………………………………    

 

 

Handtekening aanvrager ……………………………  
 

 

In te leveren bewijsstukken (zonder bewijsstukken loopt de behandeling van uw aanvraag vertraging op of kan de aanvraag worden 

afgewezen!) 

- Een overzicht van het inkomstenverlies..  

- Bewijs inschrijving Kamer van Koophandel. 

- Kopie laatste bankafschrift voorzien van tenaamstelling van de culturele instelling.  

 
 

 

U kunt dit formulier met de bewijsstukken opsturen naar Gemeente Ooststellingwerf, Postbus 38, 8430 

AA Oosterwolde. U kunt het formulier (+ bewijsstukken) ook in de brievenbus van het gemeentehuis 

deponeren. 

AANVRAAGFORMULIER  

Regeling financiële tegemoetkoming Covid-19 Kunst -
en Cultuursector Ooststellingwerf. 

 


