Aanvraagformulier compensatieregeling Covid cultuur
gemeente Sluis 2022
Naam organisatie
Secretaris
Secretariaatsadres
Postcode + Woonplaats
E-mailadres
Telefoonnummer
Kamer van Koophandel
registratienummer
IBAN-rekeningnummer en
tenaamstelling
Datum aanvraag
Aan te vragen bedrag
Periode

Wat vraagt u aan? (aankruisen wat voor u van toepassing is):
Compensatie cultuur covid 2022

Doelstelling en omschrijving
De compensatieregeling staat open voor:
- cultuurinstellingen, gevestigd in de gemeente Sluis
Bij de aanvraag hoort een onderbouwing. Om in aanmerking te komen voor compensatie door corona stuurt u
mee:
- een overzicht van het verlies over de periode van 1 januari 2021 tot 1 januari 2022, alsmede een beknopte
toelichting (max 2 A-4). - de begroting 2021 met een overzicht van eventuele steunmaatregelen die u vanwege
de coronacrisis al ontvangen heeft vanuit het Rijk, de Provincie, fondsen en/of de gemeente (max 2 A-4).
- de jaarrekening en de balans 2019, 2020 en 2021. Daarin moet de omvang van de algemene reserve en/of
continuïteitsreserve genoemd staan. Dat geldt ook voor eventuele mutaties van deze reserves vanaf 31
december 2021 (max 2 A-4). De compensatie wordt direct bij de aanvraag vastgesteld.
- de aanvraag kan ingediend worden tot en met 15 januari 2023, aanvragen die later binnenkomen, worden
niet meer in behandeling genomen.
- het gaat om geleden schade achteraf
- per instelling kan slechts één aanvraag worden gedaan
Plafond en wijze van verdeling:
- Het plafond voor compensatie van geleden verlies bedraagt € 242.000,- Als het plafond wordt overschreden dan worden de compensaties naar rato over de aanvragers verdeeld.
Beoordeling
Het college van B&W beoordeelt de aanvragen onder andere op de volgende punten:
- is er een goede onderbouwing aangeleverd?

Aanvraagformulier compensatieregeling Covid cultuur
- is de aanvraag op tijd aangeleverd?
gemeente Sluis 2022

- in hoeverre heeft u al gebruik kunnen maken van andere steunmaatregelen?
- wat is de (eventuele) stand van de reserve?

U richt uw aanvraag aan het College van Burgemeester en Wethouders per post verzenden naar,
Postbus 27, 4500 AA Oostburg of per e-mail versturen naar subsidies@gemeentesluis.nl.
Vul het formulier digitaal of met duidelijke blokletters in.
Let op: Uw aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als u het formulier volledig heeft ingevuld en
alle benodigde stukken heeft bijgevoegd. Uw aanvraag voor covid compensatie moet vóór 15 januari 2023
bij ons zijn ingediend. Dit zijn de actuele voorwaarden.

