Bijlage 3

Voorwaarden Overbruggingsregeling

Afbakening
Deze regeling is opgesteld voor culturele organisaties en verenigingen binnen de gemeente Soest die:
•
•

geen winstoogmerk hebben;
niet of onvoldoende in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit provincie en rijk;

Voorwaarden
Voor alle onderdelen:
•

beschikbaarheid budget

A. Steun voortbestaan culturele Vrijwilligersorganisaties
• Culturele vrijwilligersorganisaties kunnen aantonen dat zij voldoen aan de eerder vastgestelde
voorwaarden voor culturele en maatschappelijke vrijwilligersorganisaties (december 2020)
Bijlage 3a.
B. Coronakosten culturele Verenigingen
• Culturele verenigingen kunnen aantonen dat zij alleen weer kunnen opstarten met extra
investeringen om te kunnen voldoen aan coronavoorschriften (zoals huur grotere
(repetitie)ruimte of bijvoorbeeld extra dirigentkosten door splitsing repetities)
• De maximale aanvraag is afhankelijk van het ledenaantal
o <20 leden: max. 500,o 20-40 leden max. 1000,o >40 leden max. 2500,• In de aanvraag wordt een overzicht van de extra te maken kosten meegestuurd incl. opgave van
het aantal leden en frequentie van repetities/samenkomsten.
C. Overbruggingssteun grote/professionele organisaties
Culturele organisaties die niet binnen de vrijwilligersorganisaties vallen en door corona gerelateerde
tekorten in de problemen komen kunnen een aanvraag doen binnen de volgende voorwaarden:
•
•
•
•

Er is een aanvraag gedaan voor financiële steun bij provincie of fondsen indien men binnen de
voorwaarden valt;
In de aanvraag moet een financiële onderbouwing van het tekort door corona worden verstrekt
en opgave van de reserve.
De aanvraag bedraagt max. 50% van de tekorten indien er geen aanvullende financiering is
vanuit provincie of fondsen.
Met de provincie is een afspraak gemaakt over verdeling van steun. Bij toekenning door de
provincie, hoeft er geen aparte aanvraag te worden gedaan. De aanvraag aan de provincie kan
worden ingediend met verzoek tot tegemoetkoming van 25% van het verlies. De voorwaarden
voor de provincie worden dan ook door de gemeente gehanteerd. De provincie vergoedt max.
75% van dit tekort. De gemeente vergoedt max 25% van het bij de provincie aangegeven tekort.

