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Aanvraag subsidie coronacompensatie niet-commerciële 
instellingen 2020 / 2021 

 
Op grond van de Subsidieverordening coronamatregelen kan uw instelling aanspraak maken op subsidie 
als u in 2020 en 2021 minstens 10% omzetverlies hebt geleden én over 2021 minimaal € 7.500,00 subsidie 
van de gemeente Haaksbergen heeft ontvangen. 
 
U kunt dit formulier gebruiken voor het aanvragen van subsidie over 2020 én 2021. U mag de aanvraag 
voor de beide jaren ook op verschillende momenten voor de verschillende jaren indienen. 
 
U kunt de Subsidieverordening coronamaatregelen vinden op www.overheid.nl. Zoek op lokale 
regelingen, type postcode 7481 in en voer de zoekterm Subsidieverordening coronamaatregelen in. 
 
 
1. Gegevens van de aanvrager 
 
a. naam instelling 
 
 

 
 

b. naam contactpersoon 
 
 

 

c. functie contactpersoon 
 
 

 

d. adres 
 
 

 

e. postcode en woonplaats 
 
 

 

f. telefoonnummer 
 
 

 

g. e-mail 
 
 

 

h. internetsite 
 
 

 
 
 

i. uitbetaling subsidie op  IBAN: 
 
 
Ten name van: 
 
 

j. Voor welk jaar / jaren vraagt u  
subsidie aan? 

 

k. Subsidiebedrag dat 
aangevraagd wordt (zie formule 
berekening hieronder) 

€  

 
Het subsidiebedrag wordt als volgt berekend (zie artikel 6 van de subsidieverordening coronamaatregelen): 
1. Omzetverlies:  het negatieve verschil tussen de omzet van het jaar 2019 en het jaar 2020 of 2021. Bij de 

omzetberekening van 2020 of 2021 worden ook eventuele baten van andere compensatieregelingen (zoals 
de NOW-regeling) meegenomen, met uitzondering van compensatieregelingen ter dekking van meerkosten 
vanwege coronamaatregelen zoals mondkapjes, desinfectiegel, spatschermen, informatieborden, etc.; 

2. Lagere kosten: het positieve verschil tussen de kosten van het jaar 2019 en het jaar 2020 of 2021 voor zover 
dit verschil veroorzaakt wordt door de coronamaatregelen, zoals lagere inkoopkosten horeca, lagere 
onkostenvergoedingen aan medewerkers of vrijwilligers, lagere energielasten, etc.; 

3. Aandeel Haaksbergen: de verhouding tussen de reguliere subsidie 2021 van de gemeente Haaksbergen aan 
de instelling ten opzichte van het totaal aan reguliere subsidies 2021 dat de aanvrager ontvangt van 
overheidsorganen uitgedrukt in een percentage.  

4. Subsidiebedrag: (omzetverlies minus lagere kosten) x aandeel Haaksbergen x 90% 
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5. Als de uitkomst van de berekening hoger is dan € 50.000 dan is het maximale subsidiebedrag € 50.000. Als 
de uitkomst lager is dan € 2.500 dan kan er geen subsidie worden aangevraagd. 
 

2. Opgave lijst van bijgevoegde documenten, zie artikel 3 van de Subsidieverordening 
coronamaatregelen 

 
a.  Een duidelijke onderbouwing en motivering van de aanvraag waaruit blijkt hoeveel subsidie wordt 

gevraagd. Hierbij dient ook rekening gehouden te worden met het aandeel Haaksbergen indien er ook van 
andere overheidsorganen een reguliere subsidie ontvangt (zie artikel 1, onderdeel e, van de 
subsidieverordening coronamaatregelen). U als aanvrager brengt de financiële situatie duidelijk in beeld; 

b.  een jaarrekening 2019 en jaarrekening 2020 respectievelijk een jaarrekening 2021 of een actuele 
deugdelijk onderbouwde begroting 2021. Uit deze begroting blijkt dat de aanvrager geen of onvoldoende 
reserves of andere mogelijkheden heeft om de periode te overbruggen tot de jaarrekening 2021 gereed is. 
Als een subsidie van € 25.000 of meer wordt aangevraagd, dan dienen de jaarrekeningen voorzien te zijn 
van een schriftelijke verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek omtrent de getrouwheid van het financieel verslag. 

c.  Een berekening en analyse met onderbouwing van het omzetverlies zoals bedoeld in artikel 1, onder c, van 
de subsidieverordening coronamaatregelen en in hoeverre het omzetverlies wordt veroorzaakt door de 
coronamaatregelen. 

d.  Gegevens en een berekening van de lagere kosten zoals bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de 
subsidieverordening coronamaatregelen waaruit tevens blijkt wat de aanvrager binnen de eigen instelling 
heeft gedaan om de nadelige gevolgen van de coronamaatregelen te beperken en dat de aanvrager 
hiervoor een maximale inspanning heeft verricht; 

e.  Gegevens waaruit blijkt dat de aanvrager alle andere landelijke, provinciale, regionale en lokale 
compensatieregelingen die van toepassing zijn, heeft aangevraagd en ingezet. 

 
3. Ondertekening en verklaring aanvrager 
 
De aanvrager verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en gaat akkoord met controle van de 
gegevens. Het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens kan leiden tot het afwijzen van de aanvraag 
en/of het intrekken van de subsidie. Dit geldt voor alle gegevens die op de subsidieverlening van invloed zijn. 
 
Naam  

 
 

Functie  
 
 

Plaats en datum  
 
 

Handtekening 
 
 

 

 
 
 
 In verband met de ondertekening moet u het formulier  per post aan ons terugsturen of bij de balie afgeven. 
De bijlagen mag u digitaal versturen naar gemeente@haaksbergen.nl 


