Aanvraagformulier Coronasteun Cultuur
Dit is het formulier dat conform artikel 6 lid 8 van de ASV door het college van burgemeester en
wethouders van Woerden is vastgesteld als zijnde te gebruiken om een aanvraag voor coronasteun bij
de gemeente Woerden of bij het Cultuur Platform Woerden in te dienen. Het heeft betrekking op de
regeling “Nadere regels Coronasteun Cultuur Woerden”, vastgesteld op 13 juli 2021.
Wanneer komt jouw organisatie in aanmerking voor coronasteun?
De gemeente Woerden wil culturele organisaties, projecten en initiatieven ondersteunen die kampen
met (de gevolgen van) de maatregelen tegen het coronavirus. Het doel is een eenmalige financiële
bijdrage te leveren aan (het behoud van) de levendigheid en ontwikkeling van de culturele sector in
Woerden om zo een breed mogelijk cultuuraanbod toegankelijk te maken en te houden voor inwoners
van de gemeente Woerden.
Jouw organisatie kan in aanmerking komen voor steun in het kader van één van de volgende
beleidssporen:
Spoor 1. Dit gaat om steun voor de instandhouding van culturele amateurkunstorganisaties en
organisatoren van culturele evenementen en festivals waarborgen zodat er in de toekomst voldoende
cultureel aanbod in Woerden zal zijn. Hiervoor komt een amateurkunstorganisatie in aanmerking die
financiële schade heeft ondervonden door de coronamaatregelen of een cultureel evenement of
festival dat vreest nog schade te zullen oplopen als gevolg van maatregelen. De steun wordt eenmalig
toegekend, in de vorm van een forfaitair bedrag van € 2.500,-- voor amateurkunstorganisaties of een
garantstelling van € 15.000,-- voor culturele evenementen en festivals. De besteding van het forfaitaire
bedrag hoeft achteraf niet te worden verantwoord. Als daadwerkelijk een beroep wordt gedaan op de
garantstelling is op dat moment een nadere onderbouwing noodzakelijk. De aanvraag voor deze vorm
van steun loopt via het Cultuur Platform Woerden.
Spoor 2. Dit is steun die is bedoeld om innovatie te stimuleren, zodat na de coronacrisis culturele
activiteiten mogelijk zijn op een beter of op een hoger of intensiever niveau dan voorheen. Hiervoor
komt een Woerdense culturele organisatie in aanmerking die extra kosten heeft moeten maken om
haar organisatie, haar gebouw of haar activiteiten duurzaam te verbeteren dan wel te vernieuwen.
Deze steun is eenmalig, in de vorm van een bedrag van maximaal € 20.000,-- De besteding moet
achteraf worden verantwoord in het kader van de reguliere jaarlijkse subsidieverantwoording
(jaarrekening en jaarverslag).
Hoe gaat het in zijn werk?
Vul onderstaande gegevens in en voeg de gevraagde bijlagen toe. Op het aanvraagformulier wordt
gevraagd op welk beleidsspoor (1 of 2) de aanvraag betrekking heeft en wordt vermeld welke bijlagen
bij gevolg zijn vereist voor het indienen van een ‘volledige’ aanvraag. Velden gemarkeerd met een *
zijn verplichte velden.
Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 september 2021 t/m 1 juli 2022.
Spoor 1 indienen via info@cultuurplatformwoerden.nl
Spoor 2 indienen via gemeentehuis@woerden.nl

Gegevens
A. Naam aanvragende organisatie*
B. Aanvraag wordt ingediend door:*
o Amateurvereniging
o Cultureel festival
o Door de gemeente structureel gesubsidieerde culturele organisatie
C. De steun wordt aangevraagd voor:*
 Spoor 1: Instandhouding (uw aanvraag wordt behandeld door het CPW).
o Eenmalige steunbijdrage van € 2.500 of
o Garantstelling tot een maximum van € 15.000.
 Spoor 2: Innovatie
D. Bezoekadres (postcode, huisnummer, straat)
E. Postadres (postcode, huisnummer, straat)*
F. Website
G. Rekeningnummer IBAN*
H. Tenaamstelling rekening*
I. Naam contactpersoon*
Noem hier degene die in het kader van deze aanvraag als penvoerder en / of vast contactpersoon
optreedt
J. Telefoon*
Noem het telefoonnummer waaronder de contactpersoon bereikbaar is tijdens kantooruren
K. E-mailadres*
Noem het e-mailadres waaronder de contactpersoon bereikbaar is. Zorg ervoor dat dit e-mailadres
gedurende het hele traject (dat wil zeggen van indienen tot en met de verantwoording) actief is om
met jou te communiceren.
Noodzakelijke bijlagen spoor 1 (instandhouding)



Als uw organisatie niet reeds bekend is bij de gemeente dient een digitaal gewaarmerkt uittreksel
Kamer van Koophandel (niet ouder dan zes maanden) bijgevoegd te worden.
Een beknopt motivatie van maximaal 2 A4 waarin wordt ingegaan op de financiële schade dan wel
noodzaak voor een garantstelling.

Noodzakelijke bijlagen spoor 2 (innovatie)





Als uw organisatie niet reeds bekend is bij de gemeente dient een digitaal gewaarmerkt uittreksel
Kamer van Koophandel (niet ouder dan zes maanden) bijgevoegd te worden.
Een beknopt projectplan van maximaal 4 A4, met daarin:
a. een omschrijving van de investering of de activiteit(en) waarvoor subsidie wordt gevraagd;
b. een toelichting op de wijze waarop en de mate waarin de investering of de activiteit(en)
waarvoor subsidie wordt gevraagd een bijdrage levert aan de doelstelling van de
subsidieregeling (Artikel 2).
c. een tijdsplanning.
Een begroting die inzicht geeft in de geraamde investering of uitgaven.

Ondertekening
Ondergetekende verklaart:
-

bevoegd en/of gemachtigd te zijn om deze aanvraag te ondertekenen;
deze subsidieaanvraag, inclusief bijlagen volledig, juist en naar waarheid te hebben ingevuld;
ermee akkoord te gaan dat de volgende persoonsgegevens worden geregistreerd: naam, emailadres, postcode, huisnummer, straat, plaats, telefoonnummer en IBAN. Deze gegevens
gebruiken wij om met je te communiceren over de (vervolg)procedure, het toesturen van de
subsidiebeschikking, ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik van subsidies en om
je te kunnen benaderen voor vragen omtrent je project.

Datum:
Plaats:
Handtekening:

