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Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 november 2020 de Subsidieregeling 
financiële steun non-profit organisaties coronacrisis Katwijk 2020/2021 vastgesteld. Op 23 maart 
2021 heeft zij de regeling aangepast, zodat organisaties nog tot 1 november 2021 verzoeken 
kunnen indienen. 

 
Met de regeling wil het college voorkomen dat non-profitorganisaties als gevolg van de coronacrisis 
failliet gaan of activiteiten moeten stoppen. Het gaat om non-profitorganisaties van 
maatschappelijk belang gericht op cultuur, sport en welzijnswerk die activiteiten ontplooien die: 
 zijn gericht op Katwijk 
 ten goede komen aan inwoners van Katwijk. 

 bijdragen aan de maatschappelijke doelen van de gemeente  
 
Voor het verlenen van subsidie is in totaal € 350.000,- beschikbaar. Per aanvrager kan er 
maximaal € 15.000,- worden toegekend. Die bijdrage moet dan wel voor 31 maart 2022 zijn 
besteed. 

 
Van een organisatie die subsidie aanvraagt  wordt verwacht dat zij er van alles aan heeft gedaan 

om de coronaschade te voorkomen en/of verminderen door aan te tonen dat zij: 
 alle mogelijke andere (rijk-)regelingen heeft benut 
 maatregelen heeft genomen om uitgaven en/of variabele kosten terug te brengen 
 zelf heeft bijgedragen aan het verminderen van de financiële problemen, door bijvoorbeeld 

ledenacties en inzet van eigen reserves. 
Verder moet duidelijk worden dat de organisatie (ook na de coronacrisis) levensvatbaar is. En de 
aanvraag in verhouding is tot het financiële probleem dat door de coronacrisis is ontstaan. 

 
Het aanvraagformulier is digitaal te vinden op de gemeentelijke website en kan alleen via deze 
digitale weg worden ingediend. Op het formulier moet in ieder geval het gevraagde subsidiebedrag 
worden genoemd. En worden uitgelegd dat zonder bijdrage van de gemeente in ernstige financiële 
problemen komt de organisatie failliet dreigt te gaan en/of activiteiten moet stoppen. Verder wordt 
er informatie gevraagd over o.a.: 

 doel, doelgroep en activiteiten van de organisatie; 
 in 2018, 2019, 2020 en 2021 ontvangen subsidies 
 tegemoetkomingen in het kader van COViD-19; 

 acties om kosten te minimaliseren, uit te stellen of inkomsten te behouden c.q. te werven. 
 
Ook worden organisaties gevraagd om enkele zaken mee te sturen: 

 eventueel bewijs van aanvragen/toekenningen/afwijzingen voor andere vangnetregelingen; 

 bewijs van betalingsverplichtingen waarvoor de aanvraag wordt gedaan; 
 (concept) jaarrekening 2019 en/of 2020 met balans; 
 de begroting 2020/2021 met een overzicht van o.a. inkomsten die zijn weggevallen of 

wegvallen en de acties die zijn ondernomen om de schade te verminderen 
 
Zodra de (complete) aanvraag binnen is zal er binnen vier weken een beslissing worden genomen. 
Mocht dit langer gaan duren dan ontvangt de aanvrager daarvan (telefonisch) bericht. 

 
Uiteindelijk zal voor 1 mei 2022 de subsidie moeten worden verantwoord. Waarna het college de 
subsidie definitief zal vaststellen. Hierover krijgen subsidieontvangers apart tegen die tijd een brief 
toegestuurd. 

 


