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Gemeente Dronten 
t.a.v. het college 
Postbus 100 
8250 AC Dronten 
Tel. 14-0321 
E-mail gemeente@dronten.nl 
Website www.dronten.nl 
 
 
AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE CORONASTEUN AMATEURKUNST 
2020 - 2021 
 
INLEIDING 
Amateurkunstverenigingen in de gemeente Dronten kunnen eenmalig een subsidie aanvragen voor 
een exploitatietekort dat in 2020/2021 is ontstaan door coronamaatregelen van het rijk. Hiervoor heeft 
het college de Subsidieregeling coronasteun amateurkunst gemeente Dronten vastgesteld.  
De subsidieregeling is te vinden op de website van de gemeente www.dronten.nl. 
In de subsidieregeling is te lezen hoe een subsidie kan worden aangevraagd, voor welke kosten een 
subsidie kan worden aangevraagd en wat de maximale hoogte van de subsidie is. 
 
PROCEDURE 
De subsidie kan alleen worden aangevraagd met gebruikmaking van dit formulier. Een aanvraag is 
pas compleet wanneer het formulier volledig is ingevuld, is ondertekend en wanneer alle gevraagde 
gegevens zijn bijgevoegd. Het formulier is te vinden op de website www.dronten.nl. 
Nadat de aanvraag is ingediend krijgt u een ontvangstbevestiging. Als de aanvraag compleet is, dan 
zal de gemeente binnen 12 weken een besluit nemen over de aanvraag. 
 
 
VRAAG 1. GEGEVENS AANVRAGER 
 
Naam organisatie  ____________________________________ 
 
Naam contactpersoon  ____________________________________ 
 
Postadres   ____________________________________ 
 
Postcode en plaats  ____________________________________ 
 
Telefoonnummer  ____________________________________ 
 
E-mail    ____________________________________ 
 
IBAN Nummer     ____________________________________ 
 
 
 
VRAAG 2. DOEL VAN DE AANVRAGER (BIJLAGE BIJVOEGEN) 
Een subsidie coronasteun kan alleen worden aangevraagd door rechtspersoon zonder winstoogmerk 
met als primaire statutaire doelstelling het actief beoefenen van amateurkunst in de gemeente 
Dronten. 
 
Is de aanvrager een amateurkunstvereniging? 
0 Ja 
0 Nee 
 
 
Als bijlage bij deze aanvraag indienen:  
Een kopie van de pagina van de statuten waaruit de doelstelling van de 
amateurkunstvereniging blijkt. 
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VRAAG 3. INSCHRIJVING KAMER VAN KOOPHANDEL 
 
Wat is het Kamer van Koophandel nummer van de amateurkunstvereniging? 
 
KVK nummer: ___________________________ 
 
 
VRAAG 4. BESTUURSSAMENSTELLING 
 
  Voorzitter   Secretaris   Penningmeester 
 
Naam  ________________  ________________  ________________ 
 
Straat  ________________  _________________  ________________ 
 
Plaats  ________________  _________________  ________________ 
 
Telefoon ________________  _________________  ________________ 
 
E-mail  ________________       _________________  ________________ 
 
 
 
VRAAG 5. HOOGTE SUBSIDIE 
Voor welk bedrag dient u een subsidieverzoek in? 
 
De gevraagde subsidie coronasteun amateurkunst is ____________________  euro 
 
 
VRAAG 6. FINANCIELE GEGEVENS (BIJLAGE BIJVOEGEN) 
Subsidie is alleen mogelijk voor netto coronaschade van de amateurkunstvereniging in de periode van 
16 maart 2020 tot en met 31 augustus 2021. De netto coronaschade is het exploitatietekort van de 
vereniging van activiteiten amateurkunst in de gemeente Dronten in de genoemde periode, voor zover 
dit tekort is veroorzaakt door de coronamaatregelen van de rijksoverheid.  
 
Als bijlage bij deze aanvraag indienen: 
Een financiële onderbouwing van de gevraagde subsidie waaruit de netto coronaschade 
duidelijk blijkt. 
Deze onderbouwing kan bestaan uit betaalbewijzen, offertes, financiële overzichten (inclusief 
winst- en verliesrekening) en dergelijke.  
U kunt ook een toelichting op de financiële gegevens bijvoegen. 
 
Als wij de financiële gegevens niet duidelijk genoeg vinden voor een beoordeling van de aanvraag, 
dan kunnen wij om aanvullende gegevens vragen. 
 
 
VRAAG 6. ONDERTEKENING DOOR BEVOEGD PERSOON OF BEVOEGDE PERSONEN 
 
 
 
Naam: ______________ Functie: _____________            Handtekening ____________(datum) 
 
        
 
Naam: ______________ Functie: _____________            Handtekening ____________(datum) 
 
 
 


