
Aanvraagformulier bijdrage Steunfonds 

coronacrisis lokale culturele instellingen

Helmondse culturele instellingen zonder winstoogmerk (uitgezonderd de culturele basisinstellingen) kunnen 

onder voorwaarden een aanvraag indienen bij de gemeente Helmond om in aanmerking te komen voor een 

bijdrage uit het Steunfonds coronacrisis lokale culturele instellingen. 

Instellingen die als gevolg van de coronacrisis minimaal 30% minder inkomsten hebben gerealiseerd dan ge-

bruikelijk, kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage van maximaal 50% van het gerealiseerde tekort. Voor 

de overige bijzonderheden en voorwaarden verwijzen wij naar de Beleidsregel steunfonds coronacrisis lokale 

culturele instellingen.

Voldoet u aan de voorwaarden en wilt u een aanvraag indienen? Vul dan dit aanvraagformulier zo compleet 

mogelijk in en stuur dit met de bijbehorende stukken uiterlijk op 15 mei 2021 in naar 

steunfondscorona@helmond.nl. De gemeente beoordeelt uw aanvraag en stuurt binnen 4 weken na sluiting 

van de aanvraagtermijn een reactie met besluit retour. 

Gegevens organisatie en contactpersoon 

Naam organisatie:                                                                                                                                                                                               

Naam contactpersoon:                                                                                                                                                                                               

Telefoonnummer:                                                                                                                                                                                               

Emailadres:                                                                                                                                                                                                         

Bankrekeningnummer:                                                                                                                                                                                                    

Ten name van:                                                                                                                                                                                                      

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:steunfondscorona%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

1. Een financiële verantwoording (bijvoorbeeld jaarrekening) over het boekjaar 2019 

2. Een financiële verantwoording (bijvoorbeeld jaarrekening) over het boekjaar 2020 

3. Een inschatting van het te realiseren tekort over de eerste helft van 2021 

4. Een toelichting op de onder punt 3 genoemde inschatting

Uit bovengenoemde informatie moet in elk geval blijken:

• Een overzicht van de gerealiseerde cq verwachte inkomsten in de onderscheiden tijdvakken, waaronder de 

 inkomsten verkregen uit eventuele tegemoetkomingen die door of namens bijvoorbeeld de Rijksoverheid of 

 de gemeente Helmond ontvangen zijn (bijvoorbeeld bijdrage TOGS/TVL/NOW en Noodfonds/Huurkorting).

• Een overzicht van de gerealiseerde cq verwachte kosten in de onderscheiden tijdvakken.

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 vóór 15 mei 2021 naar 

steunfondscorona@helmond.nl 
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