Verlengd tot en met MXOL02 (op  MDQXDUL besloten door college van B&W)

Checklist maatwerkoplossing
voor verenigingen, buurthuizen en culturele instellingen
Bestaat de maatwerkoplossing uit
financiële steun van de gemeente?
Dan wordt deze in eerste instantie
als overbruggingskrediet verstrekt.
1. Wie komen in aanmerking?
Sociaal-maatschappelijke, sportieve en
cultureel relevante organisaties1 die:
lokaal gevestigd of (in hoofdzaak)
lokaal actief zijn; en
een
e accommodatie in eigendom
hebben
of huren die zij geheel of
h
voor een belangrijk deel zelfstandig
gebruiken of beheren; en
aantoonbaar2 door landelijke coronaa
maatregelen zo ernstig in financiële
nood zijn dat het voortbestaan van de
organisatie, ondanks toegekende
gemeentelijke subsidiegelden en
g
eventueel andere steunmaatregelen,
e
acuut in gevaar is.
a
1

2

In principe aan te tonen met een bestaande
subsidierelatie met de gemeente en/of
statutaire doelstelling (inschrijving KvK).
De organisatie moet vóór het uitbreken
van het coronavirus voldoende financieel
gezond zijn. De weggevallen inkomsten
moeten een directe relatie hebben met de
(statutaire) maatschappelijke doelstelling
en geen commerciële oorsprong hebben.

2. Check voordat u een gesprek aanvraagt met de gemeente of:
in beeld is gebracht welke bestaande landelijke, provinciale, regionale of lokale steunregelingen (voor lokale
maatregelen, zie afbeelding hierboven) in het kader van het coronavirus beschikbaar zijn3; en
aantoonbaar is gezocht naar alternatieve activiteiten en bronnen van inkomsten; en
bij eigendom van de accommodatie: de hypotheekverstrekker is verzocht om opschorting of (tijdelijke)
kwijtschelding van betaling van rente en aflossing van hypotheeklasten en overige leningen; of
bij huur van de accommodatie: de verhuurder is verzocht om opschorting of (tijdelijke) kwijtschelding van
huurpenningen; en
de financiële nood is op te lossen door een nog niet uitbetaald subsidievoorschot naar voren te halen
(uiterlijk tot eind december 2020).
Bovendien:
is de horeca commercieel verpacht, dan moet de pacht worden geïnd. Verwijs de pachter naar de financiële
landelijke tegemoetkomingsregelingen voor ondernemingen (NOW, TOGS/TVL) of voor zzp’ers (Tozo);
is er sprake van ledencontributie, dan blijft de organisatie deze innen.
3

In de voorbereiding of bij het aanvragen van steunregelingen kunt u zich laten
ondersteunen door bijv. een (nationale) bond, een provinciale ondersteuningsorganisatie of een van de Talentverbinders via Figulus Welzijn.

MEER INFORMATIE
Bovenstaande is een verkorte weergave van het beoordelingskader maatwerkoplossingen.
U kunt er geen rechten aan ontlenen. Kijk op www.aalten.nl/corona voor een volledig
overzicht van alle voorwaarden. Of vraag uw contactpersoon bij de gemeente om uitleg.
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