Aanvraagformulier Noodfonds Coronamaatregelen
Gemeente Laren
1. Organisatie- en persoonsgegevens
Vul hieronder de gegevens in van de organisatie waarvoor u een aanvraag indient.
Naam organisatie:
Adres + huisnummer:
Postcode + plaats:
KVK-nummer:
Vul hieronder de gegevens in van de persoon die de aanvraag indient.
Achternaam (+ voorvoegsel):
Voorletter(s):
Functie binnen organisatie:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

2. Indieningsvereisten
Onderbouw dat u aan de indieningsvereisten voldoet.
De organisatie is gericht op inwoners van de gemeente Laren en actief in de gemeente Laren.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wat is uw maatschappelijk doel?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Categorie
De organisatie valt in één van de volgende categorieën (kruis aan wat van toepassing is):
Verenigingen met leden, contributiebetalingen en eventueel sponsoring, waaronder sport-, muziek-, zang- en
toneelverenigingen, scouting, welzijn.
Verenigingen en instellingen gericht op educatie (niet zijnde regulier onderwijs), waaronder musea,
bibliotheken, cultuur- en kunstinstellingen, welzijnsinstellingen.
Verenigingen en instellingen die activiteiten en evenementen organiseren en afhankelijk zijn van de
inkomsten daarvan, waaronder Oranjeverenigingen, organisaties muziekevenementen, kunstfestivals.
Verenigingen en instellingen die een accommodatie exploiteren waarin activiteiten georganiseerd worden,
waaronder ontmoetingsplekken, cultureel centrum, concertlocaties
Een vereniging of instelling die niet in één van deze categorieën past, maar wat betreft doel, organisatie,
financieringsvorm en samenstelling hiermee vergelijkbaar is.
Ondernemer met financiële verplichtingen (anders dan algemene belastingen) aan de gemeente.
Overig, vul in:

3. Financieel tekort
Er is sprake van een financieel nadeel voor uw organisatie. Dit nadeel is een direct gevolg van de
coronacrisis en de daarbij behorende maatregelen. Om de aanvraag op een juiste manier te beoordelen vragen
wij u om een financieel overzicht bij te voegen en duidelijk te onderbouwen welk bedrag uw organisatie tekort

komt. Zet het tekort af tegen de normale financieringsstromen (inkomsten en
uitgaven). De jaarcijfers zijn leidend bij de omvang van de ondersteuning. U
krijgt maximaal 10% van de exploitatie vergoed. Ook willen we graag van u
weten welke inspanningen u zelf heeft verricht om het nadeel te voorkomen.
Wat komt u tekort?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Welke inspanningen heeft u zelf verricht om het nadeel te voorkomen?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Heeft u van andere regelingen gebruikgemaakt?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Bestaande (landelijke) regelingen
Als er Rijks-, provinciale of andere regelingen beschikbaar zijn, heeft de gemeente geen primaire rol.
Tenzij een rol van de gemeente vanuit de aard van de regeling aan de orde is. Indien en voor zover deze
‘voorliggende regelingen’ onvoldoende soelaas bieden, kan het college van B&W aan de hand van de
Beleidsregel Noodfonds Coronamaatregelen Gemeente Laren alsnog besluiten steun te verlenen. Voor zover
de gemeente als medeoverheid een rol heeft of deelneemt in een Rijks- of provinciale regeling, zijn de
aanvraagcriteria van die regeling van toepassing. Kijk voor de landelijke regelingen op de website van de
Rijksoverheid en de websites van uw belangenbehartigers of bonden. U bent zelf verantwoordelijk voor het
aanvragen van de landelijke regelingen.

5. Betalingsgegevens
Geef hieronder het rekeningnummer van uw organisatie.
IBAN-rekeningnummer:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ten name van:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Verklaring en ondertekening
Ik verklaar dit formulier geheel naar waarheid ingevuld te hebben.
Ik weet dat de gemeente Laren mijn gegevens controleert. De gemeente doet dit om vast te stellen of de
organisatie recht heeft op steun.
Ik weet dat gegevens die ik verstrek, worden verwerkt voor de uitvoering van deze steunmaatregelen corona.
Ik weet dat de gemeente Laren mijn verzoek alleen in behandeling neemt als ik alle benodigde bewijsstukken
heb aangeleverd.
Handtekening: ……………………………

Datum: ……………………………

Naam: …………………………………….

Functie: ……………………………

