
Aanvraagformulier Noodfonds Corona (COVID-19)

Om in  aanmerking te komen voor noodhulp kan een Helmondse culturele- of maatschappelijke organisatie 

zonder winstoogmerk een aanvraag indienen bij de gemeente. Vul hiervoor dit aanvraagformulier zo 

compleet mogelijk in en stuur dit met de bijbehorende stukken uiterlijk 30 juni 2021 naar 

noodfondscorona@helmond.nl. De gemeente beoordeelt het formulier en stuurt zo snel mogelijk een reactie 

met besluit retour.

Gegevens organisatie en contactpersoon

Naam organisatie:                                                                                                                                                                                               

Naam contactpersoon:                                                                                                                                                                                               

Telefoonnummer:                                                                                                                                                                                               

Emailadres:                                                                                                                                                                                                         

Bankrekeningnummer:                                                                                                                                                                                                    

Ten name van:                                                                                                                                                                                                      

Aanvraag

Wat is de hoogte van de bijdrage die u aanvraagt?                                                                                                                                  

Logo in FC:
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100

mailto:noodfondscorona%40helmond.nl?subject=


Logo in FC:
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100

Aan te leveren aanvullende informatie

Om te kunnen beoordelen of uw organisatie voldoet aan de voorwaarden ontvangen wij graag de volgende 

informatie: 

1. Informatie waaruit blijkt dat uw organisatie ernstig in het voortbestaan wordt bedreigd als gevolg van 

 COVID-19 en voor het einde van dit jaar ‘omvalt’ als uw organisatie geen financiële bijdrage ontvangt uit het 

 noodfonds corona. 

 - Wij ontvangen hiervoor graag een toelichting én de voorlopige cijfers van 2021, inclusief de lopende 

  verplichtingen zoals leningen en hypotheek. U kunt de toelichting en de voorlopige cijfers als bijlage bij 

  het aanvraagformulier meesturen. 

2. Informatie waaruit blijkt dat het om een financieel gezonde organisatie gaat voor de uitbraak van COVID-19.

 - Voor de beantwoording kunt u volstaan met het bijvoegen van de Balans en Winst- en verliesrekening 

  van 2019. 

3. Wat heeft uw organisatie gedaan om deze financiële noodsituatie te voorkomen?

 - Wij ontvangen graag een toelichting of uw organisatie gebruik heeft gemaakt van de voorliggende 

  voorzieningen, zoals financiële ondersteuning rijk/gemeente?

 - Ook ontvangen wij graag een toelichting of er alleen noodzakelijke activiteiten zijn ondernomen en 

  noodzakelijke uitgaven zijn gedaan? 

 - Daarnaast ontvangen wij graag een toelichting of er nog andere inspanningen zijn verricht om extra 

  inkomsten te verwerven of uitgaven te beperken?

4. Zijn er nog andere zaken van belang die wij moeten weten voor de aanvraag? 

 - Graag ontvangen wij een toelichting op andere zaken en ontwikkelingen die van belang zijn voor deze 

  aanvraag. 

Stuur het compleet ingevulde formulier mét bijbehorende stukken uiterlijk 30 juni 2021 naar 

noodfondscorona@helmond.nl
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