AANVRAAGFORMULIER
Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle en handhaving coronatoegangsbewijzen

Om in aanmerking te komen voor een eenmalige bijdrage voor de naleving van de coronacheck verzoeken wij
u om onderstaand formulier volledig in te vullen. Aanmelden kan tot uiterlijk 31 december 2021.
U kunt dit formulier per mail terugsturen naar corona@roerdalen.nl t.a.v. de heer G. Pietermans.
Heeft u in de periode vanaf 22 september t/m 31 december 2021 kosten gemaakt die voor vergoeding in
aanmerking komen? Vul dan het formulier verder in en dien uw aanvraag met bewijsstukken tijdig in.
Bij twijfel of aanvullende vragen nemen wij contact met u op.
Na behandeling en akkoord maken wij de eenmalige bijdrage van max. € 500,−euro zo spoedig mogelijk aan u
over. Aanvragen na 31 december 2021 kunnen niet meer in behandeling genomen worden.
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Gegevens organisatie / vereniging

Soort sector

 Horeca

 Sport

 Kunst- en cultuur

 Anders t.w.:
Naam
Achternaam
Adres – Postcode
Telefoonnummer
e-mailadres
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Verklaring

 onderstaande kosten zijn gemaakt i.v.m. de maatregelen naleving controle corona-maatregelen *
a.

b.

verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten *
LET OP -- Aanvragen kunnen ook gedaan worden ter tegemoetkoming in de vrijwilligersvergoeding tot
zover de activiteiten betrekking hebben op controle op coronatoegangsbewijzen.
De vrijwilligersvergoeding bedraagt maximaal € 5,- per uur.
materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren
(bijv. dranghekken of afzettingen) *

c.

Anders (svp toelichten onder 3) *

* Voeg bewijstukken toe waaruit deze kosten blijken.
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Toelichting bij gemaakte kosten anders dan loonkosten en materiële kosten
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Bankrekeningnummer

Bankrekening IBAN nr.
Bijvoegen als bijlage
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 bewijsstuk waaruit rekeningnummer en tenaamstelling blijkt

Ondertekening
Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en niets te hebben
verzwegen. Ten onrechte verstrekte bedragen worden teruggevorderd.
Controle van ingeleverde bewijsstukken vindt steekproefsgewijs plaats.

Plaats

…………………………………………………………………………………………..

Datum

…………………………………………………………………………………………..

Handtekening aanvrager

…………………………………………………………………………………………..
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