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Geachte mevrouw Gielis, beste Karin,

Op 13 mei 2020 ontvingen wij uw vragen inzake de financiële tegemoetkoming van 
non-profit organisaties naar aanleiding van de Corona-crisis. Onderstaand treft u de 
antwoorden op de door u gestelde vragen.

1. Komt er ook financiële steun voor verenigingen en maatschappelijke 
organisaties ?

De coronacrisis heeft inderdaad een enorme impact op ons leven en op onze 
werkzaamheden. Met elkaar proberen we om deze periode zo goed mogelijk door te 
komen en te doen wat nodig is. Wij staan met de diverse verenigingen en 
maatschappelijke organisaties in contact over de huidige situatie. Wij dragen zorg 
voor een goede informatievoorziening en beantwoording van hun vragen, ook op 
financieel gebied. In financieel opzicht hebben wij per brief, via de speciaal ingerichte 
webpagina https://www.veldhoven.nl/subsidieloketcorQna en via individuele contacten 
aan de gesubsidieerde partners laten weten dat wij coulant zullen omgaan met de 
budgetafspraken die in het kader van de subsidieverlening met hen zijn gemaakt. De 
toegekende subsidie in het kader van het Welzijnsbudgetplan c.q. de voorschotten 
hiervoor, worden vooralsnog gewoon doorbetaald.

Daarnaast kan elke vereniging of organisatie die subsidie van de gemeente Veldhoven 
ontvangt of van ons huurt, uitstel van betaling van de huur en/of gemeentelijke 
belastingen krijgen wanneer zij hierom vragen. Deze hoeven dan pas op 31 augustus 
2020 voldaan te worden. Er kan ook een betalingsregeling getroffen worden, zodat in 
termijnen kan worden betaald.

Dit geeft de organisaties en verenigingen in ieder geval de nodige rust. Daarnaast 
geldt voor diverse verenigingen en organisaties dat zij ook gebruik kunnen maken van 
landelijke steunmaatregelen, bijvoorbeeld t.a.v. personeel. Voorde sportsector geldt 
ook nog een specifiek landelijk steunpakket.
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Veldhoven werkt op afspraak
Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via 
www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen.



Voor een groot deel van de organisaties zijn voornoemde maatregelen voorlopig 
voldoende, In specifieke situaties kan er behoefte zijn aan verdergaande 
ondersteuning. Wij hebben een specifiek aanspreekpunt ingericht voor verdere 
vragen, indien de reeds getroffen maatregelen of de informatie op onze website nog 
vragen openlaat, dat is subsidieloketcorona@veldhoven.nl. Op deze manier geven wij 
vraaggericht antwoord op eventuele verdere problemen en helpen wij de organisaties 
om zo goed mogelijk een -tijdelijke- oplossing te vinden.

2. En zijn er nog andere manieren, nu in overweging, om hen de helpende hand te 
bieden ?
Naast de reeds genoemde maatregelen zijn er op dit moment geen verdere 
maatregelen in voorbereiding.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven.
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