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Subsidie Stichting Weerter Topvolleybal

Voorstel

Een subsidie van € 11.000,- verlenen aan Stichting WeerterTopvolleybal voor het seizoen
2Ot6-2O17 conform bijgevoegde concept beschikking.

Inleiding

Op 27 januari 2016 heeft de gemeenteraad het topsportbeleid vastgesteld. Hierin is
vastgelegd dat bij de ondersteuning van topsportorganisaties wordt gekozen voor de
sporten basketbal (heren) en volleybal (dames).
Bij het volleybal betreft dit het eerste damesteam van volleybalvereniging VC Weert/VCB.
De exploitatie van dit team is ondergebracht in de Stichting Weerter Topvolleybal.
In het topsportbeleid is vastgelegd dat Stichting Weefter Topvolleybal in het seizoen 2016-
2OL7 een subsidie van € 11.000,- krijgt, mits in het seizoen 2015-2016 een promotie naar
de topklasse zou worden gerealiseerd (één na hoogste nationale niveau). Dit is gebeurd. Er
is nog geen besluit oversubsidiering na het seizoen 2OL6-2O|7.In de loop van het seizoen
2OL6-20I7 wordt hiervoor een nieuw voorstel uitgewerkt. Beoordeeld dient te worden of
subsidie in het seizoen 2OL7-20t8 wordt voortgezet als er geen terugkeer naar de eredivisie
(hoogste nationale niveau) plaatsvindt. Hierbij wordt het belang van het eerste team voor
talentontwikkeling en Weert en de regio meegewogen.
Door de gemeenteraad is aangegeven dat zij bij subsidieverlening van het topvolleybal
een goed controle op de financiën van belang vindt. Dit wegens een aantal faillissementen
in korte tijd.
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Beoogd effect/doel
Door dit voorstel wordt de subsidie aan Stichting Weerter Topvolleybal procedureel op de
juiste wijze verstrekt.

Argumenten

Een subsidie van € 11.000,- verlenen aan Stichting Weerter Topvolleybal voor het seizoen
2 0 1 6 - 20 1 7 co nfo rm b ijg evoeg de co n ce pt besch i kki ng.

Met dit voorstel wordt uitvoering gegeven aan het gestelde in het topspoftbeleid.
Wij hebben de begroting 2Ot6-2O17 van Stichting Weerter Topvolleybal (SWT) en
bijbehorende stukken beoordeeld. De totale inkomsten zijn begroot op € 36.400,- en de
uitgaven op € 35.750,-. Hiermee kent de begroting een klein overschot van € 650,-. De
inkomsten bestaan uit sponsorgelden (€ 24.900,-), inkomsten uit een activiteit (€ 500,-) en
de topsportsubsidie (€ 11.000,-). Van de sponsorgelden was bij het indienen van de
begroting 90o/o gerealiseerd (vastgelegde afspraken). SWT streeft ernaar de laatste 10o/o te
realiseren in de eerste weken van het seizoen.
De uitgaven bestaan uit vergoedingen voor speelsters en trainers (€ 17.000,-), zaalhuur
(€ 5.500,-), kosten volleybalbond (€ 5.000,-) en diverse andere vaste kosten (€ 5.250,-).
Verder bevat de begroting een post onvoorzien van € 3.000,-. Betreffende vergoedingen
voor de speelsters en trainers heeft SWT bevestigingen van de afspraken overlegd.
Het afgelopen seizoen (2015-2016) heeft SWT kunnen afsluiten met een klein overschot
van € 200,-.

Kanttekeningen

Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen

Van de totale subsidie van € 11.000,- komt € 5.500,- ten laste van de begroting 2016 en
€ 5.500,- van de begroting 2OL7.De begroting 2017 dient nog te worden vastgesteld door
de raad. Daarom is in de beschikking een begrotingsvoorbehoud opgenomen.
De subsidie wordt betaald in 2 termijnen, waarbij de kosten voor zaalhuur direct worden
verrekend. De gemeente loopt hierdoor geen financieel risico.

Uitvoering/evaluatie

In het seizoen 2O|6-2OL7 wordt bekeken hoe de verdere ontwikkeling is. Op grond daarvan
wordt een voorstel aan de raad voorgelegd over het al dan niet voortzetten van subsidie in
het seizoen 20t7-2018.

Communicatie/ participatie

Stichting Weerter Topvolleybal wordt met bijgevoegde beschikking geïnformeerd over uw
besluit.

Overleg gevoerd met

Intern:
- P. Vos, Financieel consulent
- M. Rosbergen, juridisch consulent
Extern:
- Bestuur Stichting Weerter Topvolleybal
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Bijlagen

- Beschikking subsidieverlening seizoen 2OI6-20L7
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GEMEENTE vyEERT

Stichting Weerter Topvolleybal
Het bestuur
Veldbloemstraat 16
6002 CH WEERT

weert, l90l{T,20.lû

Onderwerp
Ons kenmerk

Beschikking subsidieverlening seizoen 2Ot6-20I7

Geacht bestuur,

U heeft een subsidieaanvraag ingediend bij de Gemeente Weert. Hiermee vraagt u ons om
een subsidie voor damesvolleybal in de topklasse voor het seizoen 2Ot6 / 2OI7.ln deze
beschikking leest u ons besluit.

Subsidie
Wij verlenen u voor het seizoen 20L6-2OL7 (activiteiten in de periode I augustus 2016 t/m
31 mei 20L7) een subsidie voor een bedrag van maximaal€ 11.000,00. Dit op basis van het
besluit van de gemeenteraad op 27 januari 2016 (vastgelegd in de nota 'Topsportbeleid
2OL6-202O'). Voor het seizoen 2Ùt6-20t7 hebt u voldaan aan de hierin gestelde
voorwaarden.

Uitbetaling / Verrekening
Betaling van de subsidie vindt plaats in 2 voorschotbetalingen van elk € 5.500,-. De eerste
voorschotbetaling vindt plaats medio oktober 2016 en de tweede voorschotbetaling medio
januari 20t7. De kosten van gebruik van de gemeentelijke spoftaccommodaties worden
hierbij direct verrekend, de kosten voor 2016 met de eerste betaling en de kosten voor 2017
in de tweede voorschotbetaling.
De subsidie maken wij over op uw bankrekeningnummer NLl748NA0459155768.
Voor de berekening van de hoogte van het eerste voorschot verwijzen wij naar de bijlage.
De hoogte van het tweede voorschot wordt in januari berekend op basis van de actuele
huurgegevens.

Begrotingsvoorbehoud
De subsidieverlening voor het deel van het programma dat wordt uitgevoerd in 2017 is
onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeentebegroting 2OL7 door de
gemeenteraad.

Verplichtingen
Er is een aantal verplichtingen waaraan u als subsidieontvanger moet voldoen:
- U verricht de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend.
- U informeert het college zo spoedig mogelijk schriftelijk:

- over besluiten of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de activiteit(en)
waarvoor subsidie is verleend, dan wel opheffing van de organisatie.

- over relevante wijzigingen in de financiële enlof organisatorische verhouding met
derden.

- wanneer er wijziging van de statuten plaatsvindt voor zover het betreft de vorm
van de rechtspersoon, de persoon van de bestuurder(s) en het doel van de
rechtspersoon.

- U doet onmiddellijk schriftelijk melding aan het college zodra aannemelijk is dat:

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

ïelefoon: t4 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website : www.weert. n I - Twitter : www.twitter.com/gemeenteweert



de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend niet of niet geheel zullen worden
verricht.
er niet of niet geheel aan de aan de beschikking tot subsidieverlening verbonden
verplichtingen zal worden voldaan.
U ontwikkelt activiteiten waarbij de beoefening van de betreffende sporttak wordt
gcstimulcerd op het niveau van de breedtesport in de gemeente Weert.

Verantwoording / Vaststell¡ng
U levert uiterlijk vóór 1 augustus 20t7 de aanvraag voor de vaststelling van de subsidie
voor het seizoen 2OI6-2OL7 in.

Voorbehoud subsidie na het seizoen 2OL6'2OI7
In het besluit van 27 januari 2016 heeft de gemeenteraad ook een voorbehoud gemaakt
met betrekking tot subsidiëring na het seizoen 20L6-20L7. Een nieuw voorstel hieftoe wordt
in de loop van het seizoen 2OL6-20t7 uitgewerkt. Beoordeeld dient te worden of er nog
topsportsubsidie wordt verstrekt als er geen sprake is van terugkeer naar de eredivisie
(hoogste nationale niveau) en of sprake is van een goede controle op de financiën. Het
belang van het eerste team voor talentontwikkeling in Weert en de regio wordt hierbij
meegewogen.

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen
aan het college van burgemeester en wethouders.
Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ WEERT

Torgtu ervoordat u het bezwaarschrift indient binnen zcs weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:
- uw naam, adres, datum en handtekening;
- een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur een

kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
- de reden waarom u bezwaar maakt.

Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal.

Tot slot
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Cisca van der Kraan. Zij is
bereikbaar op telefoonnummer (0495) 57 54 63 en per e-mail op c.vander.kraan@weert.nl

Wij wensen u veel succes met uw activiteiten.

Hoogachtend,
Het college burgemeester

M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris

mans

Bijlage(n) : Berekening verrekening kosten zaalhuur eerste voorschotbetaling



Berekeninq voorschotbetalingen subsidie 2O16-2O17

Tweede voorschot subsidie (50o/o) € 5.500,00

Verrekening zaalhuur € 2.300,00

Uitbetali ng tweede voorschot € 3.2OO,OO

De hoogte van de tweede voorschotbetaling wordt in januari 2017 opnieuw berekend op basis van

- de geldende tarieven voor 2OL7

- eventuele mutaties in de huuromvang

Huur accommodaties
september t/m december

Uren Tarief Kosten

Aan de Bron combiveld 22,5 20,7L € 465,98

Aan de Bron 1/3 veld 73,5 8,08 € 593,88

Aan de Bron 2/3 veld 40 16,16 € 646,40

Totaal € L.706,26
Afgerond € 1.80O,OO

Eerste voorschot subsidie (50o/o) € 5.500,00

Verrekening zaalhuur € 1.900,00

Uitbetaling eerste voorschot € 3.7OO,OO

Huur accommodaties
januari t/m april

Uren Tarief Kosten

Uren Tarief Kosten
Aan de Bron combiveld 27 20,7t € 559,r7
Aan de Bron 1/3 veld 103 8,08 € 832,24

Aan de Bron 2/3 veld 53 16,16 € 856,48

Totaal € 2.247,89
Afgerond c 2.3OO,OO


