
 

 

Concept Regeling compensatie maatschappelijke organisaties COVID-19 

 

De regeling 

Het doel van deze afspraken is om maatschappelijke organisaties die gevestigd zijn in de gemeente 

West Betuwe of een groot deel van hun activiteiten richten op de inwoners van West Betuwe en die 

geen gebruik kunnen maken van een andere bestaande regeling, te ondersteunen. Deze afspraken 

gelden met terugwerkende kracht vanaf 15 maart 2020, de start van de COVID-19 maatregelen. Het 

gaat nadrukkelijk niet om commerciële activiteiten of activiteiten waarvoor al gebruik kan worden 

gemaakt van andere regelingen. Wij stellen een compensatieregeling voor waarop maatschappelijke 

organisaties een beroep kunnen doen. Het voordeel hiervan is dat ook maatschappelijke organisaties 

die nu geen subsidie of huurrelatie hebben met de gemeente, maar wel een maatschappelijke 

toegevoegde waarde vertegenwoordigen ook in aanmerking kunnen komen voor deze regeling. Op die 

manier wordt de maatschappelijke infrastructuur in de gemeente optimaal beschermd voor de periode 

na COVID-19.  

 

De contributie van leden is uitgesloten van de compensatieregeling. De gemeente vindt dat leden in 

deze tijd solidair moeten zijn met hun vereniging. Bovendien zou de gemeente, als de contributie wel 

voor de regeling in aanmerking zou komen, indirect de leden van de vereniging compenseren en niet 

de vereniging zelf. 

 

Financieel 
Getroffen maatschappelijke organisaties kunnen eenmalig aanspraak maken op maximaal 50% van 

het aantoonbaar geleden financiële nadeel tot een maximaal bedrag van € 15.000,-. De maximale 

compensatie is derhalve € 7.500,- per organisatie. Voor de sportverenigingen is dit inclusief de 

rijksregeling eenmalige uitkering van € 2.500,= ter dekking van een deel van de huurkosten omdat 

deze deel uitmaakt van de compensatieregeling West Betuwe. Sportverenigingen kunnen dus geen 

extra aanspraak maken op de eenmalige uitkering van € 2.500,=. Om de administratieve belasting te 

beperken wordt een drempelbedrag aan geleden financieel nadeel van € 500,- gehanteerd (minimale 

uitkering € 250,-). Financieel nadeel onder dit bedrag moet door de aanvrager zelf te worden gedragen.  

 

Er wordt gekozen voor maximaal 50% compensatie om te voorkomen dat de prikkel om op innovatieve 

wijze om te gaan met deze uitdagende periode weggenomen wordt. Wij willen de maatschappelijke 

organisaties actief houden in het zoeken naar alternatieve wegen om toch een deel van hun 

maatschappelijke doelstellingen te bereiken terwijl zij wel concreet gesteund worden door de 

gemeente.  

 

Om de toegekende compensatie te dekken wordt een bedrag van 500.000,- opgenomen in de 2e 

bestuursrapportage. Indien dit bedrag uitgeput dreigt te worden, dan zal het college de raad daarover 

informeren en een voorstel doen voor een eventuele 2e tranche.  
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Verzoeken 

Verzoeken worden gedaan bij een digitaal loket met een standaardformulier. De uiterste datum 

waarop een verzoek kan worden ingediend is 1 september 2020. Maatschappelijke organisaties die op 

een andere wijze contact opnemen met de gemeente over compensatie worden verwezen naar deze 

digitale omgeving. Er wordt geen andere manier van het indienen van verzoeken geaccepteerd. Op het 

digitale formulier wordt de indiener gevraagd om het geleden financiële nadeel als gevolg van COVID-

19 financieel te onderbouwen. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat er willekeurige verzoeken 

worden ingediend.  

 

Wat komt in aanmerking voor de regeling (vragen opgenomen in het aanvraagformulier) 

Bij het indienen van het verzoek moet worden onderbouwd dat aan de indieningsvereisten wordt 

voldaan. Bij het verzoek moet worden onderbouwd dat: 

 

1. Het om een non-profit organisatie gaat met een maatschappelijk doel gericht op de inwoners 

van en actief in de gemeente West Betuwe. Het moet gaan om een op 15 maart 2020 

bestaande organisatie; 

2. De organisatie in één van de volgende categorieën valt: 

a. verenigingen met leden, contributiebetalingen en eventueel sponsoring, waaronder 

sport-, muziek- (ook fanfares en harmonieën,), zang- en toneel verenigingen, scouting; 

b. organisaties gericht op educatie (niet zijnde regulier onderwijs), waaronder musea, 

bibliotheken, cultuur- en kunstinstellingen; 

c. organisaties die activiteiten en evenementen organiseren en afhankelijk zijn van de 

inkomsten daarvan, waaronder oranjeverenigingen, organisaties muziekevenementen, 

kunstfestivals; 

d. organisaties die een accommodatie exploiteren waarin activiteiten georganiseerd 

worden, waaronder dorpshuizen, cultureel centrum, concertlocaties; 

e. Een organisatie die niet in één van deze categorieën past, maar wat betreft doel, 

organisatie, financieringsvorm en samenstelling hiermee vergelijkbaar is. 

3. Sprake is van een financieel nadeel voor de organisatie of voor de activiteiten waarvoor de 

organisatie is opgericht, dat direct te herleiden is naar de ontstane situatie in het kader van 

COVID-19; 

4. Geen gebruik gemaakt kan worden van andere mogelijkheden en andere (landelijke of overige) 

regelingen die bestaan om organisaties tegemoet te komen. De gemeentelijke regeling is een 

vangnetregeling. Dat betekent dat andere regelingen voorliggend zijn en de gemeentelijke 

regeling slechts uitkomst biedt als er geen aanspraak gemaakt kan worden op compensatie 

uit andere bronnen.   

5. Goed onderbouwd is dat een financieel nadeel ontstaan is of ontstaat dat direct en alleen 

maar toe te schrijven is aan de COVID-19 crisis en de daarbij behorende maatregelen. Het 

nadeel moet worden afgezet tegen de normale financieringsstromen (inkomsten en uitgaven). 

Hieruit moet duidelijk blijken dat als gevolg van de COVID-19 maatregelen de normale 

financiële huishouding verstoord wordt en op welke wijze. Een financieel overzicht moet 

worden bijgevoegd. 
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Afwegingskader 

 

De beoordeling door de gemeente 

Als de informatie op het aanvraagformulier voldoende is, volgt de inhoudelijke beoordeling. 

 

Er vanuit gaande dat geen misbruik gemaakt wordt van de regeling en aangevraagde hulp direct te 

herleiden is tot de COVID-19 maatregelen én hier ook 1 op 1 het gevolg van is, zal na een eerste snelle 

beoordeling een toekenning plaatsvinden. Op basis van deze regeling wordt maximaal één keer per 

organisatie een bedrag verstrekt. Dit bedrag krijgt de vorm van een gift. 

 

De aanvragen zullen inhoudelijk beoordeeld worden aan de hand van de volgende 

beoordelingscriteria (toetsingskader): 

 

1. Is sprake van een organisatie, zoals onder de indieningsvereisten beschreven? 

2. Is een financieel overzicht van de organisatie bijgevoegd? 

3. Is uit het financieel overzicht af te leiden welk nadeel ontstaat of ontstaan is? 

4. Blijkt uit het financieel overzicht dat het nadeel herleidbaar is tot de COVID-19 maatregelen, of 

zou het nadeel of een deel daarvan ook zonder de COVID-19 maatregelen zijn ontstaan? Is te 

herleiden dat het nadeel het gevolg is van: 

a. ontbreken inkomsten uit activiteiten; 

b. ontbreken sponsorgelden 

c. doorlopende kosten (huur, salaris) 

d. andere onvoorziene oorzaken? 

5. Hoe groot is het nadeel ten opzichte van het voordeel van minder uitgaven? 

6. Is duidelijk dat geen of onvoldoende sprake is van compenserende omstandigheden 

(bijvoorbeeld ontbreken betalingsverplichtingen, ontbreken kosten organiseren activiteiten, 

uitstel onderhoud, ontbreken noodzaak tot het maken van overige kosten)? 

7. Is duidelijk dat de organisatie zelf voldoende inspanningen heeft gedaan om het nadeel te 

voorkomen of op te vangen? 

8. Is duidelijk dat er geen andere regeling is of op korte termijn te verwachten is, vanuit het Rijk of 

anderszins, waar de organisatie gebruik van kan maken, of personen die in dienst zijn van de 

organisatie (bijvoorbeeld trainers) gebruik van kunnen maken? 

9. Is er, buiten het verstrekken van een gift, een andere, betere of meer voor de hand liggende 

mogelijkheid om het nadeel door de gemeente te compenseren? 

10. Is de aanvraag gedaan door een persoon namens de betreffende organisatie die daartoe 

gerechtigd is? 
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Formulier Tegemoetkoming Coronacrisis 

 

Met dit formulier dient u een verzoek in voor de Noodmaatregel Coronacrisis. U kunt het noodfonds 

alleen aanspreken als de organisatie niet in aanmerking komt voor al bestaande en nog komende 

(landelijke) regelingen. De uiterste datum om dit formulier in te dienen is 1 september 2020. 

 

1. Organisatie- en persoonsgegevens  

 

Vul hieronder de gegevens in van de organisatie waarvoor u een aanvraag indient.  

 

Naam organisatie : ________________________________________________  

 

Adres + huisnummer : ______________________________________________  

 

Postcode + plaats : ________________________________________________  

 

KVK-nummer : ___________________________________________________  

 

Vul hieronder de gegevens in van de persoon die de aanvraag indient.  

 

Achternaam (+ voorvoegsel) : ________________________________________  

 

Voorletter(s) : ____________________________________________________  

 

Functie binnen organisatie : _________________________________________  

 

Telefoonnummer : _________________________________________________  

 

E-mailadres : _____________________________________________________  

 

 

2. Indieningsvereisten  

 

Onderbouw dat u aan de indieningsvereisten voldoet. Omcirkel het antwoord dat van toepassing 

is.  

Het betreft een non-profit organisatie Ja / Nee  

 

De organisatie is gericht op inwoners van en actief in de gemeente West Betuwe      Ja / Nee  

 

Wat is uw maatschappelijk doel? ………………………………………………………………………………………………. 

 

De organisatie valt in één van de volgende categorieën:  

O Verenigingen met leden, contributiebetalingen en eventueel sponsoring, waaronder sport-, 

muziek- (ook fanfares en harmonieën), zang- en toneel verenigingen, scouting  
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O Verenigingen en instellingen gericht op educatie (niet zijnde regulier onderwijs), waaronder 

musea, bibliotheken, cultuur- en kunstinstellingen  

 

O Verenigingen en instellingen die activiteiten en evenementen organiseren en afhankelijk zijn van 

de inkomsten daarvan, waaronder Oranjeverenigingen, organisaties muziekevenementen, 

kunstfestivals 

  

O Verenigingen en instellingen die een accommodatie exploiteren waarin activiteiten 

georganiseerd worden, waaronder dorpshuizen, cultureel centrum, concertlocaties  

 

O Een vereniging of instelling die niet in één van deze categorieën past, maar wat betreft doel, 

organisatie, financieringsvorm en samenstelling hiermee vergelijkbaar is  

 

O Overig, vul in : _______________________________________________  

(Kruis aan welke van toepassing is). 

  

 

3. Financieel nadeel  

 

Er is sprake van een financieel nadeel voor uw organisatie. Dit nadeel is een direct gevolg van de 

coronacrisis en de daarbij behorende maatregelen. Om de aanvraag op een juiste manier te 

beoordelen vragen wij u om een financieel overzicht bij te voegen en duidelijk te onderbouwen 

welk financieel nadeel uw organisatie leidt. Zet het tekort af tegen de normale 

financieringsstromen (inkomsten en uitgaven). Ook willen we graag van u weten welke 

inspanningen u zelf heeft verricht om het nadeel te voorkomen/op te lossen.  

 

Wat is uw financiële nadeel? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Welke inspanningen heeft u zelf verricht om het nadeel te voorkomen?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

4. Bestaande (landelijke) regelingen  

 

Deze gemeentelijke maatregel is bedoeld als vangnetregeling. U komt voor deze regeling in 

aanmerking als u niet in aanmerking komt voor de al bestaande en nog komende (landelijke) 

regelingen. Kijk hiervoor op de website van de rijksoverheid en de websites van uw 

belangenbehartigers of bonden. U bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van deze 

regelingen. Onderbouw waarom u geen aanspraak kunt doen op bestaande (landelijke) regelingen.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. Betalingsgegevens  

 

Geef hieronder het rekeningnummer van uw organisatie.  

 

IBAN rekeningnummer: _____________________________________________  

 

Ten name van : ___________________________________________________  

 

 

6. Verklaring en ondertekening 

  

 Ik verklaar dit formulier geheel naar waarheid ingevuld te hebben  

 Ik weet dat de gemeente West Betuwe mijn gegevens controleert. De gemeente doet dit om vast 

te stellen of de organisatie recht heeft op de tegemoetkoming  

 Ik weet dat gegevens die ik verstrek, worden verwerkt voor de uitvoering van deze regeling  

 Ik weet dat de gemeente West Betuwe mijn verzoek alleen in behandeling neemt als ik alle 

benodigde bewijsstukken heb aangeleverd.  

 

Plaats hieronder uw handtekening.  

 

 

 

 

Hiermee verklaart u akkoord te gaan met de voorwaarden. 

 

Datum: _________________________________________________________  

 

Plaats: _________________________________________________________  

 

 

 

Uw handtekening: ______________________________________________  

 

 

 

Bijlage: 1. Financieel overzicht 

Bijlage: 2 onderbouwing van financieel nadeel 

Bijlage: 3 …………………………………………………………….. 

 

Hoe komt het ingevulde formulier bij de gemeente?  

 

U mailt het naar de gemeente : E-mailadres info@westbetuwe.nl.  

Vermeld hierbij het kenmerk: nummer / nummer Noodmaatregel Coronacrisis.  


