
Informatiebijeenkomst 

Noodsteun 2021 voor 

rechtspersonen

8 april 2021



Uitgangspunten en planning noodsteun 

Eindhoven 

• Noodsteun is mogelijk voor culturele organisaties die geen 

jaarsubsidie ontvangen.

• Noodsteun van de gemeente is aanvullend op generieke maatregelen 

(NOW en TVL) waar nodig.

• Subsidieregeling van het college.

• Uitvoering door Cultuur Eindhoven. 

• Geldig voor de periode 1 januari – 30 juni 2021, aanvragen mag tot 1 

oktober 2021.

• Je kan eenmaal per hoofdstuk aanvragen (dus het is mogelijk om 1x 

garantie en 1x tegemoetkoming aan te vragen).

• Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.



Noodsteun rechtspersonen – wat is er 

beschikbaar
• Tegemoetkoming werklasten/beroepspraktijk

Culturele organisaties kunnen een bijdrage voor materiële 

exploitatiekosten aanvragen onder specifieke voorwaarden. 

Personeelslasten en kosten voor nieuwe activiteiten komen niet in 

aanmerking voor subsidie. 

• Garantiesubsidie

Garantiesubsidie is bedoeld als ondersteuning van niet-gesubsidieerde 

culturele organisaties die geen, of significant minder aanbod kunnen 

realiseren vanwege beperkende Covid-19 maatregelen die per periode 

kunnen verschillen. Een eventueel tekort tot ten hoogste € 30.000 

wordt gedekt.



Tegemoetkoming rechtspersonen –

subsidievereisten

• Toegankelijk voor rechtspersonen met hoofdvestiging in Eindhoven die 

geen jaarsubsidie ontvangen van de gemeente of Cultuur Eindhoven.

• Kunnen aantonen dat ze voor de periode van maart 2020 culturele 

activiteiten zonder subsidie hebben uitgevoerd.

• Hoofdactiviteit van de aanvrager is het maken of presenteren van 

cultureel aanbod.

• Organisatie vervult een belangwekkende functie in het Eindhovens 

culturele ecosysteem.

• Subsidieplafond: totaalbedrag van 500.000 euro.



Tegemoetkoming rechtspersonen -

Aanvraag

• Antwoord op inhoudelijke vragen:

1. Samenvatting activiteiten & positie (200-300 woorden)

2. Impact van corona op professionele praktijk.

3. Noodsteun (NOW/TVL) aangevraagd en/of gekregen?

• Bewijs rechtsvorm (als organisatie)

• Jaarrekening 2019 en balanspositie per 31-12-2020

• Dekkingsplan 1 januari – 30 juni 2021 of specifieke periode daarbinnen

• Offertes, declaraties, contracten etc. als onderbouwing

• Aanvraag wordt beoordeeld door onafhankelijke commissie bestaande 

uit 3 Cultuurraad-leden.

• Beslistermijn binnen 6 weken.



Garantiesubsidie – vereisten
• Doel: stimulans voor culturele publieksactiviteiten door garantiesubsidie 

voor onzekere publieksinkomsten geven.

• Toegankelijk voor rechtspersonen met hoofdvestiging in Eindhoven die 

geen jaarsubsidie ontvangen van de gemeente of Cultuur Eindhoven.

• Kunnen aantonen dat ze voor de periode van maart 2020 culturele 

activiteiten zonder subsidie hebben uitgevoerd.

• Hoofdactiviteit van de aanvrager is het maken of presenteren van 

cultureel aanbod.

• Onvoldoende eigen vermogen om het risico voor nieuwe culturele 

activiteiten te dragen   

• Subsidieplafond: 250.000 euro

• Aanvraag maximaal 30.000 euro.



Garantiesubsidie - Aanvraag

• Antwoord op inhoudelijke vragen

• Bewijs rechtsvorm (als organisatie)

• Begroting activiteit

• Bewijs geschiedenis van aanvrager (is het project ook reëel naast 

corona)

• Aanvraag wordt beoordeeld door onafhankelijke commissie bestaande 

uit 3 Cultuurraad-leden.

• Criteria:

- Artistieke kwaliteit organisatie geheel

- Financiële onderbouwing/noodzaak

• Beslistermijn binnen 6 weken.



Snelgeld verhoogd met € 500.000

• Toegankelijk voor rechtspersonen en natuurlijke personen.

• Maximale bijdrage is € 3.000 per aanvraag.

• Alleen toegankelijk voor in de gemeente Eindhoven gevestigde 

makers en organisaties.

• Voor onderzoek, presentatie en productie, bij voorkeur voor 

activiteiten die een impuls voor de loopbaan van de maker of 

ontwikkeling van de maker/organisatie betekenen.

• Verhoging subsidieplafond met € 500.000.

• Besluit binnen 4 weken.



Planning

• Subsidieregeling z.s.m. open: in afwachting van wanneer regeling 

gepubliceerd wordt in gemeenteblad. 

• Snelgeld kan nu al worden aangevraagd.

• Voor nadere informatie: mail naar info@cultuureindhoven.nl – stel je 

vraag zo specifiek mogelijk, je wordt teruggebeld.

mailto:info@cultuureindhoven.nl


Vragen

Zijn er vragen? 


