AANSOEKVORM
ALLEENHANDELAARS/ALLEENEIENAARS EN INDIVIDUELE KREATIEWE PRAKTISYNS
Covid-19-noodlenigingsfonds vir die beeldendekunste-, handwerk-, ontwerp- en oudiovisuele
sektore

WIE IN AANMERKING KOM
Teikensektore: Beeldendekunste-, handwerk-, ontwerp- en oudiovisuele sektore
Aansoekers wat in aanmerking kom: Alleenhandelaars/alleeneienaars en individuele en
vryskutpraktisyns in bogenoemde sektore wat oor 'n geldige Suid-Afrikaanse ID en 'n
belastingklaringsertifikaat beskik.

AANSOEKVEREISTES
•
•
•

•

Ingevulde en getekende aansoekvorm
Motiveringsbrief wat beskryf hoe Covid-19 jou beroepspraktyk en toekomsplanne geraak het.
Hierdie brief moet hoogstens een bladsy lank wees.
Inligting oor beroepspraktyk:
o 'n CV wat aandui dat jy minstens sedert Augustus 2019 in bedryf is.
o Bewyse van jou beroepspraktyk, bv. foto's van jou werk en/of skakels na jou webtuiste
of sosialemediabladsye.
o Getuigskrifte van 'n kliënt of tersaaklike organisasie wat verklaar dat jy 'n praktisyn in
bogenoemde sektore is, en voorbeelde van jou werk.
o Bankstate vir die maande Junie tot Augustus 2020.
Nakomingsdokumentasie:
o 'n Gewaarmerkte afskrif van die Suid-Afrikaanse ID van die hoofaansoeker
o 'n Geldige belastingklaringsertifikaat of belasting-PIN
o FICA-dokumente (bv. munisipale rekening, brief van tradisionele owerheid)
o Beëdigde verklaring oor Covid-19-noodleniging (sien vorm verskaf).

AANSOEKVORM
PERSOONLIKE BESONDERHEDE
Voorname:

Van:

SA ID-nommer:

Straatadres:

E-posadres:

BEROEPSPRAKTYK-BESONDERHEDE
Naam van praktyk/alleenhandelaar: _________________________________________
Praktykregistrasienommer (indien van toepassing): __________

Belastingnommer: ___________________

Het jy mense in diens?

Indien JA, hoeveel mense? ______

JA/NEE

Hoeveel van hulle is Suid-Afrikaanse burgers? ___________
Hoe lank is jy al in die bedryf/hoe lank het jy die praktyk? _________________
Verskaf skakels na jou webtuiste of sosialemediabladsye (Facebook, Instagram, ens.): _______________________________
Hoofprodukte of -dienste: _________________________________________________________________________________
Belangrikste kliënte: _____________________________________________________________________________________
INKOMSTE UIT VERKOPE/INKOMSTEBESONDERHEDE
Wat was jou maandelikse inkomste tot en sedert Maart 2020?
Dui 'n gemiddelde inkomste vir die ses maande tot Maart 2020 aan as jy nie 'n gereelde inkomste gehad het nie (eerste tabel).
Dui jou werklike inkomste aan vir die ses maande vanaf Maart 2020 (tweede tabel). Vul die tabelle hier onder in.
Maand
Verkope/inkomste

Sep 2019

Okt 2019

Nov 2019

Des 2019

Jan 2020

Feb 2020

Maand
Verkope/inkomste

Mrt 2020

Apr 2020

Mei 2020

Jun 2020

Jul 2020

Aug 2020

Verskaf persoonlike bankstate vir die tydperk Junie tot Augustus 2020.
UITGAWEBESONDERHEDE
Wat is jou gereelde maandelikse bedryfsuitgawes? Vul die tabel hier onder in en voeg items by soos nodig.
ITEM
VASTE KOSTE/BEDRYFSKOSTE
Huur
Telefoon
Data
Ander (spesifiseer)
KOSTE VAN VERKOPE
Ander (spesifiseer)

KOSTE

TOTAAL

R

Verskaf jou finansiële state vir 2019/20 of die bestuursrekeninge van die afgelope drie maande.

BESONDERHEDE VAN COVID-19-NOODLENIGING
Het jy aansoek gedoen om enige Covid-19-noodleniging?

JA/NEE

Indien JA, was jy suksesvol? JA/NEE
Indien NEE, verskaf bewyse van jou aansoeke en die afkeuring van jou aansoeke. __________
Indien JA, dui aan vir watter noodleniging jy aansoek gedoen het en of jy suksesvol was. ________________
Het jy daarin geslaag om enige ander vorm van noodleniging te ontvang (huurvakansie, ens.)? Vul die tabel hier onder in en
dui die waarde aan van die noodleniging ontvang.
ITEM
Huurvakansie
Tydelike Covid-19noodlenigingskema vir
werkgewers en werknemers
(TERS)
Werkloosheidsversekeringfonds
(WVF)
Lening
Toelae deur die Nasionale
Kunsteraad (NAC)
Eerste golf van DSACnoodleniging
Tweede golf van DSACnoodleniging
Ander (spesifiseer)

WAARDE

TOTAAL

R

Vir watter bedrag van befondsing doen jy aansoek? R____________
Waarvoor wil jy die befondsing gebruik? ______________________________________________________________

BEVESTIGING

Ek, ________________________________ , van ___________________________________ (naam van
beroepspraktyk of naam waaronder jy handel dryf, soos van toepassing) bevestig dat ek hierdie vorm
self ingevul het en dat al die besonderhede hierin korrek is.
As ek vir hierdie eenmalige Covid-19-noodlenigingstoelae in aanmerking kom, bevestig ek dat ek gewillig
is om 'n kontrak met die agentskap/uitkeringsorganisasie te teken en dat ek 'n verslag oor die effek van
die toelae sal verskaf as die agentskap/uitkeringsorganisasie my daarvoor vra.
Ek verklaar dat die inligting verskaf waar en korrek is.

Naam:
Posisie:
Handtekening:
Datum:

