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1  Aanvrager

0 Stichting 0 Vereniging 0 Natuurlijk persoon

Ingeschreven Kamer van Koophandel 0 Nee 0 Ja, inschrijfnummer

Wat is de omvang van de schade, door de coronacrisis, in de periode van 15 maart 2020 tot en met 30 juni 2022?  € 

Welk bedrag vraagt u aan als noodsteun uit de Regeling noodfonds Corona 2022 gemeente Leeuwarden? € 
De hoogte van het aangevraagde bedrag staat in verhouding tot het financiële probleem dat door de COVID-19 pandemie is ontstaan en is onderbouwd met financiële gegevens. Als u eerder al 
compensatie heeft ontvangen op grond van de ‘Regeling noodfonds Corona 2021 gemeente Leeuwarden’ kan dat op grond van deze regeling 2022 alleen voor schade ontstaan na 31-12-2021. 

1. Berekening met onderbouwing en toelichting van het bedrag dat wordt aangevraagd.
2. De aanvraag omvat in ieder geval, met bewijsstukken:

- bewijs dat de aanvrager gebruik heeft gemaakt van vangnetregelingen van het Rijk of Provincie of bewijs dat de aanvrager hier buiten valt.
- de jaarrekeningen van 2020 en 2021
- de oorspronkelijke begroting 2021 (voor zover aanwezig) en aangepaste begroting 2021, en begroting 2022.
- recent (1 week voor de aanvraag) saldo bank- en spaarrekeningen.
- wanneer voor de eerste maal subsidie wordt aangevraagd bij de gemeente: geldige statuten en een uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Welke acties heeft uw organisatie ondernomen om de schade als gevolg van de COVID-19 pandemie zoveel als mogelijk te beperken?

Heeft uw organisatie acties ondernomen om op andere wijze aanvullende middelen te verkrijgen? Zo ja, welke?

Naam organisatie / persoon

Contactpersoon

Functie binnen de organsiatie

Adres

Postcode     Woonplaats

Telefoon     Mobiel

E-mail

IBAN

t.n.v.

Als u voor het eerst subsidie aanvraagt, of uw rekeningnummer is gewijzigd, voeg dan een kopie van een recent bankafschrift toe.

2    Rechtspersoonlijkheid

3    Omvang van de schade en aanvraag steunbedrag

4    Eisen aan de aanvraag

5    Overige vragen

Aanvraagformulier bijdrage uit Regeling 
noodfonds Corona 2022 (voor 1 juli 2022 indienen)



Aldus naar waarheid ingevuld,

Datum      Plaats

Handtekening van de genoemde contactpersoon onder 1

U kunt het ingevulde en ondertekende formulier, samen met de onder punt 4 genoemde bewijsstukken, mailen naar  noodfonds@leeuwarden.nl. 
Dit mag via een duidelijke foto of scan in hoge resolutie. 

       Verklaring en ondertekening
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