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Corona compensatie 
Voor culturele verenigingen en stichtingen om 

financiële problemen door corona te verlichten en 

perspectief te bieden in de periode na corona  

Roosendaalse culturele verenigingen en stichtingen die 

financiële problemen hebben door de coronacrisis, 

kunnen compensatie aanvragen met terugwerkende 

kracht voor de periode van 1 juli 2021 tot 1 januari 2022. 

Ook voor investeringen die gemaakt worden voor een 

opstart, doorstart of herstel van activiteiten in tijd van 

of na corona is het aanvragen van compensatie 

mogelijk. Er is hiervoor een budget van € 50.000 

beschikbaar gesteld. Wanneer er meer wordt 

aangevraagd dan beschikbaar is, wordt het bedrag naar 

verhouding verdeeld (tendersysteem). 

Hiervoor kan je aanvragen: 

a. Culturele verenigingen en organisaties kunnen aanvragen voor extra kosten die 

gemaakt moesten worden om de reguliere activiteiten te kunnen laten plaatsvinden. 

Bijvoorbeeld omdat ze hygiëne maatregelen moesten treffen en extra ruimtes nodig 

hadden. Ook kosten voor huur extra repetitieruimtes, extra personele ondersteuning 

en ondersteuning en binding van vrijwilligers kunnen (deels) gedekt worden uit deze 

subsidie.  

b. Ook kan er aangevraagd worden als er sprake is van een financieel tekort op de 

exploitatie van 2022 door inkomstenderving door de coronacrisis. Veel verenigingen 

hebben bijvoorbeeld te maken met geen of minder contributie. Met deze regeling 

kunnen ze dit (deels) compenseren. 

c. Ook voor aantoonbare extra gemaakte kosten als gevolg van investeringen in tijd van 

of als gevolg van corona kan, met terugwerkende kracht tot uiterlijk 1 juli 2021, een 

verzoek worden ingediend. Het is mogelijk om compensatie aan te vragen voor een 

opstart, doorstart of herstel van activiteiten. 

Voor een aantal organisaties wordt een specifieke regeling getroffen met de gemeente Roosendaal. Om die reden 

zijn organisaties die subsidie ontvangen volgens de subsidieregeling "volkscultuur" en theatergroep Respect 

uitgesloten van deelname. 

  

Deadline 
15 april 2023 
     
Aanvraagbedrag 
Max 5.000 euro 
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Zo vraag je aan: 

- Vul het aanvraagformulier op de volgende pagina in en stuur deze uiterlijk 15 april 2023 

digitaal naar info@cultuurverbindtroosendaal.nl 

- Vergeet niet de nodige bijlage(n) mee te sturen 

 

Aanvraagformulier Corona compensatie 
 

 
 Naam organisatie/aanvrager       

 adres         

 postcode / woonplaats               

 

e-mail         

  telefoonnummer       

  website          

  bankrekeningnummer       

    nummer KvK       

 

  Naam contactpersoon        

 e-mail        

  telefoonnummer       

 

Wij vragen subsidie aan voor:  

 ☐ A. Gemaakte corona-onkosten  

  Vergeet niet de volgende bijlage(n) mee te sturen: 

- Gemaakte kosten met toelichting 

- Facturen en/of betalingsbewijzen 

 

☐ B. Compensatie van gederfde inkomsten 

Vergeet niet de volgende bijlage(n) mee te sturen: 

- Overzicht van verlies van inkomsten met toelichting.  
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☐ C. Investeringen voor opstart, doorstart of herstel van activiteiten 

 Vergeet niet de volgende bijlage(n) mee te sturen: 

- Gemaakte kosten met toelichting 

- Facturen en/of betalingsbewijzen 

 

Vul hier het totaal gevraagde bedrag in (max 5.000 euro):       

 


