Aanvraagformulier
Regeling verrekening subsidie 2020 voor een- of meerdaagse
activiteiten i.v.m. corona-maatregelen

Aanleiding
Door de landelijke corona-maatregelen kunnen vanaf 16 maart 2020 helaas veel een- of
meerdaagse activiteiten niet meer worden georganiseerd waarvoor in 2020 subsidie is
verstrekt (b.v. Koningsdag, Bevrijdingsdag of vakantiespelen). Indien een activiteit niet
doorgaat, dient in beginsel de hiervoor toegekende subsidie te worden terugbetaald.
Om op een passende en duidelijke wijze om te gaan met deze uitzonderlijke situatie heeft de
gemeente Drechterland deze regeling opgesteld.
U dient dit formulier alléén in te vullen als vaststaat dat de activiteit waarvoor u
subsidie heeft ontvangen niet doorgaat. Als nog niet duidelijk is of de activiteit doorgaat,
hoeft u dus niets te doen.
Om welke verleende subsidies gaat het?
Deze regeling heeft geen betrekking op verstrekte subsidies in 2020 voor activiteiten die in
principe het hele jaar door worden georganiseerd (b.v. voetbal-, zang en welzijnsactiviteiten),
maar alleen om een- of meerdaagse activiteiten. Ontvangt u dus een subsidie voor het
organiseren van activiteiten die het hele jaar door worden georganiseerd, hoeft u dit formulier
niet in te vullen.
Uitleg Regeling
Van de subsidie die in 2020 aan u is toegekend voor het organiseren van een activiteit en
deze activiteit als gevolg van de corona-maatregelen niet doorgaat, wordt 25% van het
verleende subsidiebedrag aangemerkt als organisatiekosten. U heeft als organisatie wellicht
al flyers laten drukken of te maken gehad met annuleringskosten en we laten daarom dit
percentage buiten beschouwing. Deze 25% hoeft u dus niet terug te betalen.
Heeft u echter meer dan 25% organisatiekosten gemaakt kunt u dat aangeven (bij punt 6) op
dit formulier en dient u hiervan bewijsstukken bij te voegen.
De overige 75% van de verleende subsidie zal in 2021 in mindering worden gebracht op de
te verstrekken subsidie voor dezelfde activiteit.
Wordt er in 2021 door u geen subsidie meer aangevraagd voor de activiteit die u in 2020 zou
gaan houden en kan de subsidie in 2021 dus niet verrekend worden, dient u de 75% van de
toegekende subsidie in 2020 terug te betalen.
Door dit formulier in te vullen, komt u in aanmerking van voor een gedeeltelijke verrekening
van de subsidie die in 2020 is toegekend voor een activiteit die door de corona-maatregelen
niet heeft kunnen plaatsvinden. U hoeft dan niet de gehele subsidie terug te betalen.
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Gegevens aanvrager
Naam vereniging/stichting

:

Adres

:

Postcode en plaats

:

Telefoon

:

E-mailadres

: …………………………………………………………………

Hoogte toegekende subsidie en activiteit die niet door gaat
1. Naam activiteit
2. Datum activiteit
3. Hoogte toegekende subsidie 2020

€

4. Organisatiekosten (25% van de toegekende
subsidie)

€

5. Te verrekenen subsidie (overige 75% van
toegekende subsidie)

€

6. Heeft u meer dan 25% organisatiekosten kunt
dat hier aangeven. U dient hiervan
bewijsstukken bij deze aanvraag mee te sturen
(b.v. facturen of afschriften).

€

Verrekening in 2021
Het te verrekenen subsidiebedrag 2020 (punt 5) zal in mindering worden gebracht bij de uitbetaling
van de toegekende subsidie in 2021 voor dezelfde activiteit.
Activiteit wordt in 2021 niet georganiseerd
Wordt er in 2021 geen subsidie meer aangevraagd voor de activiteit en kan de subsidie in 2021 dus
niet verrekend worden, dient u de 75% van de toegekende subsidie in 2020 (punt 5 of punt 3 min 6)
over te maken op rekeningnummer NL75BNGH028.50.15.850 o.v.v. ¨Terugbetaling toegekende
subsidie 2020¨.

Handtekening
Naam :…………………………………………………………………………………………………
Datum :…………………………………………………………………………………………………
Handtekening:…………………………………………………………………………………………
U kunt het formulier opsturen naar het volgende e-mail adres: gemeente@drechterland.nl.
Informatie
Indien u nog vragen heeft over dit formulier of deze regeling, dan kunt u contact opnemen met Kees
van Borre (kees.vanborre@sed-wf.nl).
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