
Formulier subsidievaststelling 2020 
i.v.m. coronamaatregelen

Dit formulier wordt gebruikt bij de vaststelling van uw subsidieaanvraag over 2020. 

Wij vragen u het formulier per subsidiebeschikking in te vullen.  

Bij de vaststelling wordt het toetsingskader gebruikt dat u op de website vindt.  

1. Heeft u als gevolg van de COVID19-maatregelen activiteiten moeten aanpassen en daardoor in een andere vorm

geleverd?

□ Ja, vul tabel 1 in.

□ Nee

Tabel 1 

Activiteit Periode 
Van-tot 

Reden aanpassing Beschrijf de activiteit 
in de andere vorm 

* Tarief naar kostensoort
van alternatieve activiteit

* Omvang naar
kostensoort

Totaal in € 

* als kostensoorten niet op uw activiteiten van toepassing zijn, hoeft u deze kolom niet in te vullen



  

 

2. Zijn er als gevolg van de COVID19-maatregelen activiteiten niet doorgegaan en heeft u in plaats daarvan andere 

activiteiten geleverd? 

 

□  Ja, vul tabel 2 in. 

□  Nee 

 

Tabel 2 

Activiteit Periode 
Van-tot 

Reden niet doorgaan Beschrijf de activiteit 
in de andere vorm 

* Tarief naar kostensoort 
van alternatieve activiteit 

* Omvang naar 
kostensoort 

Totaal in € 

       

       

       

       

       

* als kostensoorten niet op uw activiteiten van toepassing zijn, hoeft u deze kolom niet in te vullen 

 

 

 

3. Zijn er als gevolg van de COVID19-maatregelen activiteiten niet doorgegaan (zonder alternatieve invulling)?   

 

□  Ja, gaan naar vraag 4. 

□  Nee 
 
 

  



  

 

4. Zijn er als gevolg van de COVID19-maatregelen activiteiten niet doorgegaan of geleverd, waarvoor wel kosten zijn 

gemaakt?  

 

□  Ja, vul tabel 3 in. 

□  Nee 

 
 
Tabel 3 

Activiteit Periode 
Van-tot 

Reden niet doorgaan * Tarief naar kostensoort van de 
alternatieve activiteit 

* Omvang naar kostensoort Totaal in € 

      

      

      

      

      

* als kostensoorten niet op uw activiteiten van toepassing zijn, hoeft u deze kolom niet in te vullen 
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