
 

  

 

 BUREAU 
Steunfonds 4  

Aanvraag 
 Dossier nr. xxxxxxxxx 

 
In dit formulier doet u een aanvraag voor het Steunfonds als Huis-aan-huiskrant. Dit formulier 
bestaat uit drie pagina’s: A. Gegevens, B. Contactgegevens, C. Privacy.  
 
Onderaan elke pagina kunt u kiezen om naar de volgende pagina te gaan of om uw voortgang op te 
slaan. 
 
Wij vragen u enkel om de oplage(s) van uw titel(s), niet om het gevraagde krediet. Op basis van de 
oplage wordt automatisch de hoogte van het krediet berekend. Voor de oplage(s) houdt SvdJ een 
lijst met controlegegevens aan. Indien uw gegevens in negatieve zin afwijken van onze 
controlegegevens, wordt de oplage automatisch aangepast naar uw gegevens. Indien uw gegevens 
in positieve zin afwijken van onze controlegegevens, wordt er contact met u opgenomen. 
 
Wij vragen u niet om het aantal bediende huishoudens of het gevraagde krediet in te vullen. Voor 
het aantal huishoudens houdt SvdJ de gegevens van het Gemeentefonds uit februari 2020 aan. Op 
basis van dit aantal huishoudens wordt automatisch de hoogte van het krediet berekend. 
 
Let op: Het doen van een aanvraag voor een bijdrage uit het Steunfonds Lokale 
Informatievoorziening kan gevolgen hebben voor de toepasselijkheid van andere financiële 
steunmaatregelen die vanuit de overheid getroffen worden. Indien u ook aanspraak wilt maken op 
een van de andere steunmaatregelen zoals de NOW regeling of de TOGS is het van belang te 
controleren of u daar recht op heeft. Bekijk de website (https://www.rijksoverheid.nl) van 
rijksoverheid voor meer informatie over financiële maatregelen en bijbehorende voorwaarden. 
 
Let op: Sla tussentijds uw werk op (zie onderaan de pagina), voorkom hiermee dat u uw gegevens 
kwijt bent wanneer de sessie verloopt (ong. na een kwartier). 

  

https://www.rijksoverheid.nl/


 

GEGEVENS 
 
HUIS-AAN-HUISKRANTEN/LOKALE NIEUWSBLADEN 
Dient u deze aanvraag in namens een zelfstandige krant of namens een overkoepelende 
uitgever? 
 
Namens welke overkoepelende uitgever doet u deze aanvraag? (max. 50 woorden). 
 
Vul hieronder de naam/namen van de titel(s) in waarvoor u deze aanvraag doet, vul daarbij ook de 
oplage (per moment van verschijning), de verschijningsfrequentie en het verschijningsgebied 
(gemeente/provincie) in (voorbeeld: SVDJ krant - oplage 10.000 - 1 keer per week - Den Haag). 
Vul onder elke titel ook de bijhorende website in. 
Doet u deze aanvraag voor meer dan 5 titels? Maak dan een los bestand (pdf) waarin 
bovengenoemde gegevens (naam titel, oplage, verschijningsfrequentie, verschijningsgebied en 
website) duidelijk worden weergegeven en upload deze hieronder. 
 
Verschijnt/verschijnen de titel(s) minstens een keer per week of tenminste één keer per twee 
weken?  
 
Verschijnt/verschijnen de titel(s) minder dan één keer per twee weken, maar tenminste negen 
keer per jaar? 
 
Naam titel, oplage, verschijningsfrequentie en verschijningsgebied 
 
Website titel :  
 
LOKALE NIEUWSWEBSITE  
Wat is de naam van de lokale nieuwswebsite? 
 
Wat is de url van de lokale nieuwswebsite? 
 
Op welk lokaal gebied is de nieuws- en informatievoorziening van uw nieuwswebsite gericht? 
 
Wat is de oprichtingsdatum van de nieuwswebsite? 
 
Wat is de jaaromzet van de nieuwswebsite? 
 
Bijlage: bewijsschrift jaaromzet invoegen 
 
LOKALE OMROEP 
U kunt de aanvraag indienen namens een zelfstandige lokale omroep of als samenwerkingsverband 
(streekomroep). Voor laatstgenoemde geldt: er dient een juridische entiteit te zijn die ook reeds 
bekend is bij het Commissariaat voor de Media. Is het samenwerkingsverband nog niet juridisch 
vastgelegd? Dan dienen de individuele omroepen zelf een aanvraag in te dienen. 
 
Wat is de naam van de omroep/het samenwerkingsverband? 
 
Welke gemeentes vallen onder het verzorgingsgebied van de omroep/het 
samenwerkingsverband? 
 

  



 

JURIDISCH & FINANCIEEL 
 
Zoals beschreven in artikel 4, lid 2 van de beleidsregel t.b.v. het Steunfonds Lokale 
Informatievoorziening, dient de aanvragende partij te verklaren dat de aanvraag voldoet aan de 
gestelde voorwaarden. Deze verklaring dient ondertekend te worden door degene die binnen de 
rechtsvorm van de organisatie volledig tekenbevoegd is. 
 
Wie is/zijn er binnen de rechtsvorm van de organisatie volledig tekenbevoegd om de verklaring 
te ondertekenen? (voornaam + achternaam invullen)? 
 
 
Download hier (https://www.svdj.nl/wp-content/uploads/2020/09/Verklaring-Steunfonds-
september.pdf) de verklaring die je moet invullen en laten ondertekenen door de tekenbevoegde(n). 
De ingevulde verklaring kan je vervolgens hieronder uploaden. 
 
Bijlage: Verklaring (ondertekend) invoegen 
 
Is de organisatie ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? 
 
Wat is het Kamer van Koophandel nummer? 
 
Wat is de rechtsvorm? 
 
Wat is het bankrekeningnummer van organisatie? 
 
Wie is de rekeninghouder van deze bankrekening? 
 
Wat is de vestigingsplaats van de rekeninghouder? 
 
 
Upload hieronder ter controle een zakelijk bankafschrift. Let op dat de naam van de rekeninghouder 
en het IBAN nummer goed zichtbaar zijn. 
 
Bijlage: zakelijk bankafschrift invoegen 
 

  

https://www.svdj.nl/wp-content/uploads/2020/09/Verklaring-Steunfonds-september.pdf
https://www.svdj.nl/wp-content/uploads/2020/09/Verklaring-Steunfonds-september.pdf


 

CONTACTGEGEVENS 
  
Bedrijfsnaam xxxx 
  
Postadres  
Straat xxxx 
Huisnummer xx 
Huisnummer toevoeging x 
Postcode Xxxx xx 
Plaats xxxx 
Land xxxx 
  
Bezoekadres  
Straat xxxx 
Huisnummer xxxx 
Huisnummer toevoeging xxxx 
Postcode xxxx 
Plaats xxxx 
Land xxxx 
  
Contactgegevens  
Telefoonnummer van 
organisatie 

xxxx 

  
Contactpersoon  
Achternaam xxxx 
Tussenvoegsel xxxx 
Voornaam xxxx 
Geslacht xxxx 
Uw telefoonnummer xxxx 
  

PRIVACY 
 
Verwerking persoonsgegevens. In dit aanvraagformulier is u om een aantal persoonsgegevens 
gevraagd, die van belang worden geacht voor een juiste administratieve verwerking en beoordeling 
van uw aanvraag. Met uw gegevens wordt met zorg omgegaan, zoals u in detail in onze 
privacyverklaring (https://www.svdj.nl/privacy) kunt lezen. Indien u hieronder aangeeft akkoord te 
gaan met deze verklaring en uw aanvraag indient, heeft u expliciet aangegeven akkoord te zijn met 
de verwerking van uw gegevens conform onze privacyverklaring. 
 
Akkoord? 
Ja/nee 
 
Wanneer u dit formulier volledig heeft ingevuld, kunt u op de knop Verzenden drukken. Zodra wij uw 
formulier hebben ontvangen ontvangt u een ontvangstbevestiging per mail. U kunt met het Fonds 
communiceren over uw project via deze portal (open uw project en ga naar Berichten) 

 
 

https://www.svdj.nl/privacy

