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Aanvraagprocedure Bernard van Kreel Fonds 
 
Algemeen 
Het fonds is bedoeld voor ondernemers van Winkelstad Veenendaal, die in de knel zijn 
gekomen door de diverse maatregelen. Met een bedrage uit het Fonds wil Winkelstad 
Veenendaal deze ondernemers graag op weg helpen met een kleine financiële gift.  
Het kan hierbij gaan om het doen van een investering in extra mogelijkheden om (online) 
te verkopen, ondersteuning op het gebied van marketing, maar ook een financiële 
bijdrage om een korte periode privé of zakelijk te overbruggen.  
 
Voorwaarden 

• De ondernemer, die de aanvraag doet, is een zelfstandige- of startende 
ondernemer van BIZ Winkelstad Veenendaal 

• Er is sprake van acute nood 
• Wanneer het om een zakelijke aanvraag gaat, betreft het een investering om 

verkopen op korte termijn te bevorderen 
• Wanneer het om een privé aanvraag gaat, betreft het ondersteuning in de eerste 

levensbehoeften, huishoudelijke apparatuur, ed.  
• Zakelijke investeringen hebben een maximum van €1.500,-  
• Privé bijdragen hebben een maximum van €750,- 
• Aanvragen worden vertrouwelijk behandeld en zijn eenmalig 
• Winkelstad Veenendaal behoudt zicht het recht voor om een uitkering te weigeren, 

tegen deze weigering is geen beroep mogelijk  
• Winkelstad Veenendaal zal in de meeste gevallen direct de inkoopfactuur betalen 

aan de leverancier van de ondernemer.  
• Wanneer we het noodzakelijke bedrag uitkeren aan de ondernemer, zal de 

ondernemer na afloop een verantwoording sturen aan Winkelstad. 
 
Aanvraag 
Het aanvragen van een bijdrage kan door een email te sturen aan 
vankreelfonds@winkelstadveenendaal.nl met de volgende gegevens: 
 

• Naam van onderneming 
• Naam en telefoonnummer van contactpersoon 
• Omschrijving van de situatie en motivatie waarvoor een bijdrage wordt gevraagd 
• Benodigd bedrag 
• Verantwoording/Resultaat van bijdrage wordt binnen 6 weken verstuurd aan 

vankreelfonds@winkelstadveenendaal.nl  
 
De aanvraag zal binnen 2 werkdagen vertrouwelijk worden behandeld. Het fonds 
beschikt over een gelimiteerd budget. De aanvragen worden behandeld op volgorde van 
binnenkomst en zolang er gelden beschikbaar zijn. 
 


