
Aanvraagformulier noodfonds energielasten maatschappelijke organisaties 

Hoogeveen 2023 

Informatie: 

De gemeente Hoogeveen wil met deze subsidie maatschappelijke organisaties helpen die 

in acute nood komen door verhoogde energielasten. De subsidie is bedoeld om te 

voorkomen dat maatschappelijke organisaties hun maatschappelijke activiteiten moeten 

stoppen. Met het aanvragen van deze subsidie verplicht de aanvrager zich in te zetten 

voor het verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed. Alleen maatschappelijke 

organisaties gevestigd in de gemeente Hoogeveen, zonder winstoogmerk en die 

maatschappelijke activiteiten aanbieden die van belang zijn voor de vitaliteit van 

inwoners, komen in aanmerking voor deze subsidie. Voorbeelden zijn dorpshuizen, sport- 

cultuur- of andere verenigingen.    

Hoe vraagt u subsidie aan? 

Zorg ervoor dat u alle vragen op dit formulier invult. Het formulier met handtekening 

stuurt u naar Postbus 20000, 7900 PA Hoogeveen of naar info@hoogeveen.nl.  

Beschikbare subsidie: 

Het subsidieplafond is € 350.000. Per aanvraag is maximaal 

€ 2.500 per maand beschikbaar. Een organisatie kan maximaal 12 maanden subsidie 

ontvangen.  

Aanvraagtermijn: 

De subsidie kan het hele jaar door aangevraagd worden tot 31 december 2024. 

Bijlagen: 

De volgende bijlagen levert u aan: 

a. Een schriftelijk bewijs van het tarief van het energiecontract van januari

2022;

b. Een bankafschrift of betaalbewijs van een betaald voorschot van de maand

januari 2022;

c. Een schriftelijk bewijs van het huidige tarief;

d. Een bankafschrift of betaalbewijs van het huidig voorschot;

e. De meest actuele en relevante jaar- en begrotingsstukken;

Vraagt u voor het eerst subsidie aan bij gemeente Hoogeveen? Dan vragen wij u ook de 

volgende stukken op te sturen: 

a. Een schriftelijk bewijs van rechtsgeldige vertegenwoordiging dan wel een

bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel;

Heeft u vragen? 

Als u vragen heeft met betrekking tot uw initiatief of over de subsidieaanvraag neem 

dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0528.  

info@hoogeveen.nl


AANVRAAG noodfonds energielasten  

 

I. Subsidieaanvrager 

 

Organisatie:  

Naam  

Telefoonnummer  

Inschrijfnummer KvK  

IBAN-nummer  

E-mailadres  

Website  

Contactpersoon en adresgegevens  

Naam en voorletters M/V 

Functie  

Adres  

Postcode en plaats  

 

 
II. Gevraagd bedrag 

 

Onderbouwing:  

Wat betaalde u aan voorschot in januari 2022? €  

Wat betaalt u nu aan voorschot? € 

Het verschil tussen het voorschot van januari 

2022 en het voorschot dat u nu betaalt is: 

€ 

U mag maximaal 75 % van deze meerkosten aanvragen als subsidie, met een 

maximum van € 2.500 per maand. 

Welk deel van de meerkosten kunt u opbrengen 

vanuit uw eigen exploitatie? 

€  

Kunt u met eigen reserves een periode 

overbruggen? De periode die nodig is om te 

verduurzamen en het effect daarvan te merken? 

 

 

Ja:   

wij kunnen per maand  

€                vanuit onze 

reserve betalen totdat er 

verduurzamingsmaatregelen 

zijn genomen. 

Of 

Nee:  



wij hebben geen reserve of 

de reserve is bestemd voor: 

 

 

Gevraagde subsidie per maand: €  

 

 

III. Welke gevolgen heeft de stijging van de energielasten voor u als 

maatschappelijke organisatie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Welke inspanningen verricht u om de financiële gevolgen op te vangen 

of te verminderen? 

Bijvoorbeeld: verlaging thermostaat, verhogen contributie of huur, combineren 

van activiteiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

V. Verduurzaming en energiescan 

Een belangrijke voorwaarde voor deze subsidie is dat u zich als organisatie inspant voor 

verduurzaming van het vastgoed waar u eigenaar van bent. 

- Heeft u een energiescan of verduurzamingsadvies gemaakt of laten maken? Zo ja, 

stuur deze mee en laat zien welke verduurzamingsmaatregelen u gaat nemen. 

- Heeft u nog geen energiescan of verduurzamingsadvies? Doe dit dan binnen drie 

maanden na de subsidieaanvraag en stuur dit naar ons op. 

 

VI. Overige aangevraagde subsidies en regelingen: 

Maakt u gebruik van andere regelingen, zoals van de rijksoverheid het energieplafond of 

een tegemoetkoming energiekosten (TEK)?  

Geef een toelichting waarom u hier geen gebruik van maakt of waarom deze regeling 

onvoldoende is: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Ondertekening 

 

 
Datum: 

 

 

Het bestuur van: 

 

 

 

De voorzitter,     de secretaris/penningmeester, 

 

 

 

 

 

 

(naam + handtekening)   (naam + handtekening) 

 


