
 
AANVRAAGFORMULIER GEMEENTE HUIZEN CORONACOMPENSATIE CULTUUR II 
Zie ook bijbehorende deelverordening ‘subsidie ondersteuning lokale culturele infrastructuur Huizen II’. 
 
1. Organisatie- en persoonsgegevens 
Vul onderstaande gegevens in: 
 
Naam organisatie: 
 
Contactpersoon: 
 
Adres + huisnummer: 
 
Postcode + plaats: 
 
Telefoonnummer: 
 
E-mailadres: 
 
IBAN-rekeningnummer organisatie: 
ten name van:  
 
KVK-nummer en datum inschrijving: 
 
 
Om in aanmerking te komen voor een compensatie dient uw organisatie ingeschreven te zijn bij KVK en 
actief te zijn in Huizen, of kunnen aantonen dat uw activiteiten plaatsvinden in Huizen.  
 
Maatschappelijk doel van de organisatie: 
 
 
Bijvoorbeeld: muziekeducatie, culturele evenementen, schilderworkshops etc. 
 
2. Financiële informatie 
 
Uw aanvraag voor een subsidie ter ondersteuning van een exploitatietekort omvat een jaarrekening over het 
gedeelte van het jaar waarvoor u een aanvraag doet. Dat kan het tweede half jaar van 2021, eerste halfjaar 
van 2022, en het tweede half jaar van 2022 zijn. Hierop geeft u duidelijk aan welke inkomsten en uitgaven 
corona gerelateerd zijn. Denk bij corona gerelateerde inkomsten aan ondersteuning uit andere regelingen, 
zoals de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen 
Sectoren (TOGS), Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), en specifieke sectorregelingen. Bij corona 
gerelateerde uitgaven moet u denken aan kosten die u heeft gemaakt om te kunnen omgaan met de 
coronamaatregelen, zoals bijvoorbeeld extra mondkapjes, spatschermen, materiaal om uw werkzaamheden 
online voort te kunnen zetten, etc.  
 
Om het exploitatietekort te kunnen vaststellen, wordt dit vergeleken met het jaar 2019 waarin nog geen 
corona heerste. Daarom moeten er ook jaarrekeningen van de eerste helft van 2019 en tweede helft 2021 
ingediend worden. 
 
In de volgende tabellen kunt u de totale inkomsten en uitgaven invullen voor het gedeelte van het jaar 
waarvoor u een aanvraag doet. In rij 2 haalt u de uitgaven van de inkomsten uit 2019 af (C2-B2), de uitkomst 
daarvan noteert u onder bij D2. Datzelfde doet u voor de helft van het jaar waarvoor u een aanvraag indient, 
maar dan op rij 4. Bij exploitatieresultaat noteert u bij D5 het exploitatieresultaat t.o.v. 2019, dat doet u door 
D4 van D2 af te halen. 
 
 
 



 
 
 

 

Wat is uw exploitatietekort door corona in de tweede helft 2021? 

A  B C D E 

1 Inkomsten tweede 
helft 2019 

Uitgaven tweede helft 
2019 

Resultaat tweede 
helft 2019 

 

2     

3 Inkomsten tweede 
helft 2021 

Uitgaven tweede helft 
2021 

Resultaat tweede 
helft 2021 

 

4     

5  Exploitatieresultaat 
t.o.v. 2019 

  

 
 
Wat is uw exploitatietekort door corona in de eerste helft van 2022? 
 

A B C D E 

1 Inkomsten eerste 
helft 2019 

Uitgaven eerste helft 
2019 

Resultaat eerste 
helft 2019 

 

2     

3 Inkomsten eerste 
helft 2022  

Uitgaven eerste helft 
2022  

Resultaat eerste 
helft 2022 

 

4     

5  Exploitatieresultaat 
t.o.v. 2019 

  

 
 
Wat is uw exploitatietekort door corona in de tweede helft van 2022? 
 

A B C D E 

1 Inkomsten tweede 
helft 2019 

Uitgaven tweede helft 
2019 

Resultaat tweede 
helft 2019 

 

2     

3 Inkomsten tweede 
helft 2022  

Uitgaven tweede helft 
2022  

Resultaat tweede 
helft 2022 

 

4     

5  Exploitatieresultaat 
t.o.v. 2019 

  

 



 
 
 

3. Meesturen informatie 
Welke informatie u mee moet sturen kunt u vinden in de ‘deelverordening ‘subsidie ondersteuning lokale 
culturele infrastructuur Huizen II’. 
  
 

Bijlagen Aanvinken of die mee zijn gestuurd 
Bewijs van inschrijving Kamer van Koophandel  
Jaarrekening eerste helft 2019  
Jaarrekening tweede helft 2019  
Jaarrekening tweede helft 2021  
Jaarrekening eerste helft 2022  
Jaarrekening tweede helft 2022  

 
4. Verklaring en ondertekening 
 
Kruis aan: 
 
O Ik verklaar dit formulier geheel naar waarheid ingevuld te hebben. 
O Ik heb alle bij de aanvraag behorende bewijsstukken/bijlagen toegevoegd. 
O Ik weet dat de gemeente Huizen mijn gegevens controleert. De gemeente doet dit om vast te stellen of de  
aanvrager recht heeft op steun. 
O Ik ben bekend met de deelverordening ‘subsidie ondersteuning lokale culturele infrastructuur Huizen II 
O Ik weet dat gegevens die ik verstrek, worden verwerkt voor de uitvoering van deze steunmaatregelen. 
O Ik weet dat de gemeente Huizen mijn verzoek alleen in behandeling neemt als ik de aanvraag volledig heb 
ingevuld en binnen de termijn met alle benodigde bewijsstukken heb aangeleverd. 

 
 
Datum en plaats: 
 
 
Handtekening: 
 
 
 
Naam: 
 
 
 
 
 
 
 
 


