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Onderwerp: Coronavirus in relatie tot gesubsidieerde instellingen 

Geachte heer/mevrouw, 

Het openbare leven is stilgevallen en onze dagelijkse routine is ingrijpend veranderd . 
Evenementen zijn afgelast, bedrijven en instellingen gesloten en niemand kan voor

spellen hoe lang deze situatie nog zal aanhouden. Daarbovenop zijn er de zorgen 

over de verdere verspreiding van het coronavirus. Ook in onze provincie. Met deze 

brief willen wij u graag informeren over hoe de provincie u mogelijk kan helpen als uw 
organisatie knelpunten ervaart. 

Wij en ons gehele Drentse Parlement hebben aangegeven dat zij zich willen in
spannen om bedrijven en organisaties op een praktische manier te helpen. Dat be

tekent dat wij geen subsidies terugvorderen van reeds gemaakte kosten voor activi

teiten die vanwege corona niet door kunnen gaan. Ook gaan wij soepel om met het 

bevoorschotten van boekjaarsubsidies of met het verschuiven van evenementen en 
prestaties. En bovenal betekent het dat wij maatwerk willen leveren om problemen op 

te lossen. 

Uw instelling ontvangt een jaarlijkse subsidie van ons. Dat houdt in dat wij veel waar
dering hebben voor uw werk. Het is goed mogelijk dat ook u de deuren hebt moeten 

sluiten of activiteiten moest uitstellen of afgelasten. Wij realiseren ons dat wij niet alle 

problemen kunnen oplossen die daardoor mogelijk ontstaan. Wij denken wel graag 

met u mee. Wij bekijken dan in redelijkheid en billijkheid wat de eventuele oplossingen 
en gevolgen voor de subsidie van dit jaar kunnen zijn . 

Uiteraard wensen wij u en de medewerkers/vrijwilligers van uw organisatie veel 
sterkte en bovenal een goede gezondheid toe. 
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Contact 
Voor vragen kunt u contact opnemen met uw accounthouder. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 

, voorzitter , secretaris 

wa/coll . 
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