Regeling compensatie coronamaatregelen vrijwilligersorganisaties
1. Organisaties die in aanmerking komen voor deze regeling
Deze procedure is opgesteld voor organisaties die:
• een publieke functie hebben in Woudenberg,
• wel of niet gesubsidieerd worden door de gemeente,
• geen winstoogmerk hebben,
• voor hun bedrijfsvoering afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers,
• niet of onvoldoende in aanmerking komen voor andere ondersteuning vanuit de
overheid als gevolg van de coronamaatregelen (bijv. ondernemersregeling).
2. Voorwaarden toewijzing financiële compensatie
De organisatie die een aanvraag indient:
• heeft een direct en aantoonbaar financieel probleem door de corona-effecten zoals
bedreiging van het voortbestaan of activiteiten die niet meer kunnen worden
georganiseerd;
• heeft geen of onvoldoende mogelijkheden om de achterban te vragen om extra
ondersteuning;
• kan aantonen dat men door de corona-maatregelen minder inkomsten heeft ten
opzichte van onvermijdbare vaste lasten;
• is toegankelijk voor alle inwoners in Woudenberg (dus niet besloten);
• benut ook de mogelijkheden tot extra fondsenwerving (via fondsen, sponsoren of
acties).
3. Kosten die (gedeeltelijk) worden vergoed in de periode 1-1-2021 tot 1-102021
• Extra kosten voor activiteiten in verband met de coronamaatregelen worden voor
100% vergoed.
• Maximaal 70% van de gederfde huurinkomsten of andere bedrijfskosten worden
vergoed met uitzondering van de sportorganisaties.
• Maximaal 10% van gederfde kantine-/horeca inkomsten worden vergoed.
• Er is maximaal ca. €27.000 beschikbaar.
4. Werkwijze
1. Het verzoek is om de aanvragen vóór 31 oktober in te dienen.
2. Bij ontvangst wordt nagegaan of de aanvraag volledig is en de financiële
onderbouwing is toegevoegd.
3. Als de aanvraag niet volledig is, wordt contact opgenomen met de organisatie
voor aanvullende informatie.
4. Alle aanvragen worden na 31 oktober beoordeeld door de beleidsadviseur sociaal
domein samen met de afdeling financiën. De wethouder financiën besluit of de
aanvraag wordt toegekend.
5. Vervolgens wordt er een beschikking gemaakt en verstuurd. De beschikking wordt
uiterlijk voor eind november verstuurd.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Renate Hilderink, beleidsadviseur sociaal domein via
telefoon 14 033.

Aanvraagformulier Compensatie Coronamaatregelen voor de periode 1-12021 tot 1-10-2021
Indienen voor uiterlijk 31 oktober 2021

Naam organisatie:

Bedrag voor
compensatie:
Kostensoort

❑
❑
❑

Extra kosten voor activiteit
Gederfde huurinkomsten of andere bedrijfskosten (maximaal 70%)
Gederfde kantine-/horeca inkomsten (maximaal 10%)

Reden aanspraak op
compensatieregeling:

Onderbouwing bedrag
voor compensatie:
Maak de kosten zo
inzichtelijk mogelijk en
licht deze toe.
(een bijlage kan ook)
Gegevens
contactpersoon:
(naam, adres, e-mail,
telefoonnummer)
Het bestuur verklaart hierbij dat de verstrekte gegevens naar waarheid zijn ingevuld.
Datum en
handtekening:

Deze aanvraag kunt u zenden naar: Info@woudenberg.nl of naar
Gemeente Woudenberg
Postbus 16
3930 EA Woudenberg

