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Aanvraagformulier subsidieregeling coronaschade lokale culturele organisaties Lelystad 2022. 

Het maatschappelijke doel dat met deze subsidieregeling wordt beoogd is de continuering van het culturele leven binnen de 
gemeente. Door middel van deze regeling wil het college lokale culturele organisaties die aantoonbare schade hebben geleden 
door de coronamaatregelen tijdelijk financieel ondersteunen. 

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan culturele organisaties die gevestigd zijn in Lelystad en/of in hoofdzaak in Lelystad 
culturele activiteiten organiseren die een belangrijke bijdrage leveren aan de doelen en ambities zoals genoemd in de van 
toepassing zijnde beleidsvisie Cultuur.  

Subsidie kan worden verleend voor de netto coronaschade als gevolg van de coronamaatregelen in de periode van 1 januari 
2022 tot en met 30 juni 2022, dan wel de uitvoering van een actieplan om het publiekbereik weer te herstellen. U kunt tot 
uiterlijk 30 september 2022 een verzoek om subsidie indienen. 

De van toepassing zijnde voorwaarden om in aanmerking te komen voor een subsidie, zijn uitgewerkt in de Subsidieregeling 
coronaschade lokale culturele organisaties Lelystad 2022. De algemene voorwaarden zoals opgenomen in de Algemene 
subsidieverordening gemeente Lelystad zijn tevens van toepassing. 

1a Gegevens organisatie/vereniging 
Naam van culturele organisatie zoals geregistreerd bij de 
Kamer van Koophandel 

Adres 
Postcode en plaats 
KVK nummer 
IBAN nummer 
Bijvoegen als bijlage ☐bewijsstuk waaruit rekeningnummer en tenaamstelling van

de rechtspersoon blijkt.
IBAN nummer: ten name van 

Vraagt u voor het eerst subsidie bij de gemeente Lelystad 
aan? 
(zo ja, zie artikel van de ASVL voor aan te leveren extra 
informatie) 

☐ja ☐nee

Is sinds de laatste aanvraag het rekeningnummer en/of 
postadres gewijzigd? 

Indien dit is gewijzigd. Wat is het nieuwe rekeningnummer? 

☐ja ☐nee

 
Heeft uw organisatie een winstoogmerk? ☐ja ☐nee

Draagt uw organisatie bij aan  de doelen en ambities van de 
huidige beleidsvisie Cultuur? 

☐ja ☐nee
Zo ja, geef hierop een toelichting bij de subsidieaanvraag

1b Gegevens vertegenwoordiger organisatie/vereniging 
Bent u de rechtsgeldige vertegenwoordiger? (indien nee, 
alleen de rechtsgeldige vertegenwoordiger kan deze 
aanvraag indienen. 

☐ja ☐nee

Naam vertegenwoordiger organisatie/vereniging 

Telefoonnummer 
E-mailadres

2 Gegevens subsidie 
Voor welke categorie vraagt u subsidie aan voor 
compensatie coronaschade conform artikel 5 ? 
(indien van toepassing kunt u voor meerdere categorieën 
subsidie aanvragen) 

U dient hier de hoogte van de aangevraagde subsidie aan te 
geven. 

☐ Podia, concertzalen en festivals

Gevraagde subsidie: €

☐ Andere culturele organisaties, niet zijnde      podia, 
concertzalen of festivals

    Gevraagde subsidie: €  

☐ Amateurkunstorganisaties

Gevraagde subsidie: €-
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Heeft u de onderbouwing als bijlage bijgevoegd? 
☐ja ☐nee

Vraagt u subsidie aan voor de uitvoering van een actieplan 
om het publiekbereik te herstellen? 

Zo ja, wat is de hoogte van de aangevraagde subsidie? 

Heeft u de onderbouwing als bijlage bijgevoegd? 

☐ja ☐nee

€  

☐ja ☐nee

Heeft (of gaat) u voor de coronaschade 2022 een andere 
subsidiecompensatie van het Rijk of de provincie 
ontvangen? 

Zo ja, welk bedrag? 

Zo ja, heeft u hiermee rekening gehouden bij de 
onderbouwing van de netto coronaschade. 

☐ja ☐nee

€   

☐ja ☐nee

Heeft (of gaat) u voor de coronaschade 2022 een andere 
subsidiecompensatie van de gemeente Lelystad ontvangen? 

Indien ja, welke bedrag? 

Zo ja, heeft u hiermee rekening gehouden bij de 
onderbouwing van de netto coronaschade? 

☐ja ☐nee

€  

☐ja ☐nee

Wat is de omvang van de algemene reserve in uw 
organisatie per 31-12-2021 €  

2 Verklaring 

De activiteiten van uw organisatie dragen er aan bij dat 
inwoners en bezoekers in Lelystad kennis kunnen nemen 
van en/of deel kunnen nemen aan culturele activiteiten. 

☐ja ☐nee

Uw organisatie kan ondanks de coronamaatregelen blijven 
functioneren. 

De gemaakte en verwachte kosten voor culturele activiteiten 
waarvoor subsidie wordt aangevraagd waren/zijn 
onontkoombaar. 

Uw organisatie is meer dan twee jaar actief in Lelystad. 

☐ja ☐nee

Toelichting:

☐ja ☐nee

Toelichting:

☐ja ☐nee

Uw organisatie verkeerde op 31 december 2021 in 
surseance van betaling. ☐ja ☐nee

Indien u ondernemer bent, voldoet u aan de eisen die 
worden gesteld aan een de-minimisverklaring, zie ook 
Voorbeeldverklaring-de-minimis-2016.pdf 
(europadecentraal.nl) 
Voeg in ingevulde verklaring bij als bijlage 

☐ja ☐nee ☐n.v.t.

Toegevoegde bijlagen (indien van toepassing) ☐ de Jaarrekening 2019

☐ Begroting geheel 2022, met een specificatie van de
periode 1 januari tot en met 30 juni 2022.

☐ een uitvoerige onderbouwing van de netto coronaschade
in de gestelde periode.

☐ Toelichting op de netto coronaschade.

☐ Overzicht en toelichting op de maatregelen die
ondernomen zijn om de schade te beperken.
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☐ Actieplan herstel publieksbereik, inclusief begroting.  
☐ recent bankafschrift waaruit het rekeningnummer en 
tenaamstelling van de rechtspersoon blijkt. 
 
☐ Volledig ingevulde de-minimis verklaring (indien van 
toepassing). 
 
☐ Vraagt u voor het eerst subsidie aan bij de gemeente 
Lelystad, voeg de volgende documenten toe aan het 
aanvraagformulier: 
 

- exemplaar van de oprichtingsakte; 
- de statuten;  
- het jaarverslag over het voorafgaande jaar;  
- de jaarrekening over het voorafgaande jaar; 
- de balans over het voorafgaande jaar. 

 
☐Ondergetekende verklaart: 
 

1. dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en niets te hebben verzwegen. Het onjuist of onvolledig invullen van 
dit formulier kan leiden tot het weigering van de bijdrage. Ten onrechte verstrekte bedragen worden teruggevorderd. 
Controle van ingeleverde bewijsstukken vindt steekproefsgewijs plaats. 

2. alle gegevens in het aanvraagformulier naar waarheid te hebben ingevuld en alle bijlagen naar beste 
weten te hebben verstrekt; 

3. een dermate administratie beschikbaar te hebben dat bij controle een overzicht en bewijsstukken 
aanwezig zijn van de aangevraagde subsidie; 

4. bekend te zijn met en zich te houden aan de voorwaarden en verplichtingen zoals opgenomen in de 
ASVL en de toepasselijke subsidieregeling; 

5. alle aanvullende informatie op een eerste verzoek te verstrekken aan de gemeente Lelystad. 
 
 

(plaats en datum) 
 

 
Naam tekeningsbevoegde   

 
 
 
 

(handtekening)  
 
 
 
 
Deze aanvraag tot subsidie kan vanaf de dag na haar bekendmaking in het gemeenteblad worden ingediend via het email 
adres subsidiebureau@lelystad.nl 

 
Alleen compleet ingevulde en tijdig ingediende aanvragen inclusief bijlagen kunnen in behandeling worden genomen. 
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