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Onderwerp
Overschrijd ing uiterste i ndieningsterm ijn jaarlijkse subsidies 20 16.

Voorstel

1.

2.
3.

De hardheidsclausule artikel 19 van de Algemene Subsidieverordening Welzijn en
evenementen 2013 toe te passen en aanvragen voor verlening van een jaarlijkse
subsidie 2016 van de in de toelichting vermelde organisaties ontvankelijk te verklaren.
De jaarlijkse subsidies 2016 te verlenen of direct vast te stellen conform de
bijgevoegde concept beschikkingen.
Het budget voor de jaarlijkse subsidie 2016 aan de sportverenigingen bij te ramen en
het verwachte nadeel verwerken in de 3e rapportage van 2016.

Inleiding
Organisaties die in aanmerking wensen te komen voor de jaarlijkse subsidie 2016 hadden
tot uiterlijk 15 september 2015 de gelegenheid hiervoor een schriftelijke aanvraag in te
dienen (artikel 6,lid 2 van de Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen

2013). In totaal is van 10 organisaties een aanvraag voor een jaarlijkse subsidie
ontvangen na 15 september 2015. Het gaat om de volgende organisaties:
- Limburgse Katholieke Vrouwenbeweging afd. Boshoven-Weert;
- Stichting Sociaal Kultureel Werk Boshoven;
- Theatergroep Tierelantijn ;
- Zangvereniging Vivace;
- Basketball Club Aeternitas;
- Hockeyvereniging Weert;
- Landelijke Rijvereniging Weert;
- Paardensportverenig ing Laar;
- Sportverenig ing Altweerterheide ;
- V.C. Weert Boshoven Combinatie i
- TC Weert Oost.
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Uw college is bevoegd besluiten te nemen ten aanzien van subsidie aanvragen die te laat
zijn ingediend. De huidige Mandatenregeling 2012, versie 3 en de Ondermandatenregeling
Inwoners 2012, versie IX, voorzien niet in (onder)mandaatverlening.

Beoogd effect/doel
Binnen het brede terrein van Welzijn worden beleidsdoelstellingen op het gebied van onder
andere sport, welzijn en cultuur, nagestreefd. Om organisaties de gelegenheid te bieden
uitvoering te kunnen geven aan activiteiten die bijdragen aan het bereiken van deze
beleidsdoelstellingen, verstrekt de gemeente jaarlijkse subsidies.

Argumenten
1.1 Hardheidsclausule biedt ruimte tot afwijken uiterste indieningstermijn
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is een aanvraag die buiten de gestelde
uiterste termijn is ingediend niet ontvankelijk. De organisaties zijn conform de Awb in de

gelegenheid gesteld de reden van de te late indiening op te geven.
Artikel 19 van de Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013 bevat een
hardheidsclausule. Wanneer er sprake is van een "verschoonbare reden" kan de aanvraag
alsnog ontvankelijk worden verklaard en in behandeling worden genomen.
De organisaties geven diverse redenen aan voor het

te laat indienen van de aanvraag.
Het gaat dan om redenen als vakantie van bestuurders, waardoor tijdige ondertekening niet
mogelijk was. Een te late indiening is ook te wijten aan wisseling van bestuursleden en het
niet goed verlopen van de overdracht, niet tijdig doorsturen van het aanvraag-formulier
naar het verantwoordelijke bestuurslid en het niet ontvangen aanvraagformulier subsidie
20t6.
Deze redenen vallen in principe niet binnen de reikwijdte van het begrip "verschoonbare
reden". Er is echter sprake van een spanningsveld tussen enerzijds de Awb die het strikt
hanteren van de termijnen vereist en anderzijds het karakter van de aanvrager. Het gaat
immers om vrijwilligersorganisaties. Het besturen van verenigingen vergt steeds meer van
de vrijwilligers die deze taken vaak combineren met werk. Het niet ontvankelijk verklaren
van de aanvragen legt een grotere druk op de bestuurders. Het leidt voor deze verenigingen
tot (grote) financiële nadelen. De hardheidsclausule biedt ruimte om af te wijken van de
uiterste termijn "voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of
subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard". Dit is aan de orde,
waardoor de aanvragen ontvankelijk zijn.

1.2 Strikte toepassing termijnen leidt gelet op gewenningsperiode tot coulance
Tot en met 2012 werden door de gemeente de uiterste termijnen niet strikt gehanteerd.
Ondanks verbetering van de communicatie, zijn nog niet alle organisaties er aan "gewend"
dat de uiterste termijn strikt wordt gehanteerd. Vorig jaar heeft uw college eveneens
besloten de hardheidsclausule toe te passen op aanvragen die te laat zijn ingediend.
Gelet hierop is het wenselijk de aanvragen jaarlijkse subsidies 2016 die te laat zijn ingediend
met coulance te behandelen.
Aanvragen subsidies voldoen aan (deel)subsidieverordeningen 20 1 3
te laat zijn ingediend, voldoen aan de bepalingen
uit de Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013 en aan de bepalingen
uit de van toepassing zijnde deelsubsidieverordening, te weten: de deelsubsidieverordening
Welzijn 2013, de deelsubsidieverordening Sport 2013 en de deelsubsidieverordening Cultuur

2. 1

De aanvragen jaarlijkse subsidie 2016 die

2013.
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Kanttekeningen
Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen
Financiöle qevoloen

Alle subsidies passen binnen de budgetten die hiervoor in de begroting 2016 beschikbaar
zijn, uitgezonderd het budget voor de jaarlijkse subsidie aan de sportverenigingen.
De hoogte van dit budget in 2016 is € 261.100,-. Het totale bedrag van de reeds verleende
subsidies + de subsidies in dit advies komt uit op €277.812,46.
Over de aanvraag van twee verenigingen moet nog besluitvorming plaatsvinden. Dit gaat
samen om een bedrag van maximaal € 6.756,-. Voor één van deze verenigingen is
besluitvorming door de raad nodig (basketbalvereniging BAL). Het raadsvoorstel wordt aan
uw college voorgelegd in de vergadering van 19 januari 2016 (B&W-voorstel BW-009169,
Raadsvoorstel RAD-00 1 233).
Ook komt, wegens een vertraagde afwikkeling, een hogere subsidievaststelling uit 2014 van
1 vereniging ten laste van dit budget. Het gaat om een bedrag van € 4.724,38. Dit is onder
voorbehoud van akkoord door uw college. Een apart advies wordt in de vergadering van 19
januari 2016 aan uw college voorgelegd (B&W-voorstel BW-000146).
Tot slot zullen ook eventuele voor- of nadelen met betrekking tot de vaststelling van de
jaarlijkse subsidies 2015 komen ten laste of ten gunste van dit budget. Vaststelling van
deze subsidies vindt plaats in de periode tussen 1 april en 1 september 2016.
Per 1 september zijn dus alle definitieve bedragen die drukken op het budget 2016 bekend.
Wij stellen daarom voor één bijstelling van het budget te doen in de 3e rapportage. Voorlopig
is er, onder voorbehoud van besluitvorming die nog moet plaatsvinden zoals hierboven
benoemd, sprake van een totaal benodigd bedrag van:
€ 27 1.812,46 + € 6.7 56,- I € 4.724,38 = € 283.L62,84.
Juridische gevoloen
Door toepassing van de hardheidsclausule worden de subsidies procedureel op de juiste
wijze verleend cq. direct vastgesteld.

Uitvoering/evaluatie
Op basis van de inhoudelijke en financiële verslaglegging kunnen wij beoordelen of de
activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zíjn verricht en dat er is voldaan aan de
su bsid ie verbonden verpl ichti n gen/voorwaa rden/eisen.

Communicat¡e/part¡cipatie
De organisaties worden geTnformeerd over uw besluit door de bijgevoegde concept

beschikkingen.

Overleg gevoerd met
Intern:
- Beleidsmedewerkers en -adviseurs afdeling OCSW
- P. Vos, Financieel consulent afdeling OCSW
Extern:
Niet van toepassing.
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Bijlagen
Concept beschikkingen voor:

- Limburgse Katholieke Vrouwenbeweging afd. Boshoven-Weert'
- Stichting Sociaal Kultureel Werk Boshoven;
- Theatergroep Tierelantijn;
- Zangvereniging Vivace;
- Basketball Club Aeternitas;
- Hockeyvereniging Weert;
- Landelijke Rijvereniging Weert;
- Paardensportvereniging Laar;
- Sportvereniging Altweerterheide;
- V.C. Weert Boshoven Combinatie;
- TC Weert Oost.
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Lim bu rgse Kathol ieke Vrouwen beweg i ng Afdel i ng
Boshoven-Weert
Het bestuur

Vrakkerstraat 125
6002 AV WEERT

weert,

21JAN.2016

Onderwerp

beschikking subsidievaststelling 2016
Zaak-008685

Ons kenmerk

Geacht bestuur,
U heeft een subsidieaanvraag ingediend bij de Gemeente Weeft. Hiermee vraagt u ons om
een jaarlijkse subsidie voor het jaar 2016. In deze beschikking leest u ons besluit.

Hardheidsclausule
De procedure voor het aanvragen van een jaarlijkse subsidie is vastgelegd in artikel 6, lid
2 van de "Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013". Een aanvraag
dient uiterlijk op 15 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
subsidieaanvraag betrekking heeft te worden gedaan. De hardheidsclausule, vastgelegd in
artikel 19 van deze verordening, geeft ons college de mogelijkheid hier van af te wijken.
Omdat wij in voorgaande jaren minder strikt zijn omgegaan met de uiterste termijnen
hebben wij op 19 januari 2016 besloten om voor het subsidiejaar 2016 één keer gebruik
te maken van deze mogelijkheid. Toekomstige aanvragen dienen tijdig door u te worden
ingediend.

Subsidie

Wij stellen de subsidie voor het jaar 2016 direct vast op € 1.I43,38. Subsidies tot
€ 5.000,00 (zonder variabele subsidiegrondslag) stelt het college direct vast.
Deze vaststellíng is definitief. U hoeft hier geen aanvullende aanvraag meer voor in te
dienen. Voor de grondslagen en de berekening van de subsidie verwijzen wij naar de
bijlage. Dit bedrag is vastgelegd in de deelsubsidieverordening Welzijn, artikel B.

Betaling/Verrekening
De subsidie wordt in termijnen betaald. U krijgt elk kwartaal een bedrag van € 285,84.

Dit maken wij over op uw bankrekeningnummer NL06RABO0L76953t67.
Het uit te betalen bedrag verrekenen wij met eventuele opeisbare schuld(en) van uw
organisatie aan de gemeente. Als dit van toepassing is ontvangt u een brief van de
afdeling Financiën van de gemeente.

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.

Wilhelm¡nasingef 101

Correspondentieadres: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Telefoon: L4 0495 of (0495) 575 000 - Telefax: (0495) 541 554 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl

-

wanneer er w¡jziging 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:
- 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.
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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 ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Schrijf in uw bezwaarschrift in elk gevai:
- uw naam, adres, datum en handtekening;
- een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht ís (stuur
een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
I ^!
LgL

-

de reden waarom u bezwaar maakt.
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Tot slot
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Twan Joosten. Hij is bereikbaar
op telefoonnummer (0495) 575 488 en per e-mail op T.Joosten@weert.nl.

Ik wens u veel succes met uw activiteiten in 2016.
Hoogachtend,
Het colleg

burgemeester en

ouders,

\*,
M.H.F
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Bijlage(n)
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burgem

berekening
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GEMEENTE WEERT

Afdeling OCSW
Postbus 95O

6000 AZ WEERT

VROUWENORGANISATIES
SU BSIDIEVASTSTELLTNG 20 16
L.K.V. Afdel ing Boshoven-Weeú

De subsidievaststell¡ng voor het jaar 2Ot6 bedraagt:

A.

van de gemiddelde goedgekeurde huurkosten over de periode 2OO7-2OLO
m.u.v. St¡chting Wijkgericht Open Vrouwenwerk Weert - Vrouwengroep Leuken,
Vrouwentref Biest/Groenewoud en Zij Act¡ef Altweerterheide.
Deze volgen dezelfde formule alleen over de periode 2OO9-2O12.
50o/o

Huurkosten 2007

Huurkosten 2008
Huurkosten 2009

Huurkosten 2010

B.

€

468,50

€ 519,00
€ 435,00
€ 511,00

€

483,38

483138

€

660,00

€
c

1.143,38

Vast bedrag als bijdrage in organisatie-, activiteiten- en kaderkosten
Vast bedrag

Totaal subsidievaststelling
Termijnbetal¡ng per kwartaal bedraagt:

weert, 21JfiN.20,16

TJ

€

285,84
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Stichting Sociaal Kultureel Werk Boshoven
Het bestuur
Boshoverweg 57

6002 AM WEERT

weert,

2lJAN.2016

Onderwerp
Ons kenmerk

:
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beschikking subsidieverlening 2016
zaaknummer 8509

Geacht bestuur,
U heeft een subsidieaanvraag ingediend

bij de Gemeente Weert. Hiermee vraagt u ons om

een jaarlijkse subsidie voor het jaar 2016. In deze beschikking leest u ons besluit.

Subsidie
Wij verlenen u voor het jaar 2016 subsidie voor een bedrag van maximaal € 14.340,00.
Voor de grondslagen en de berekening van de subsidie verwijzen wij naar de bijlage. Dit
bedrag is vastgesteld in de deelsubsidieverordening Beheer wijkaccommodaties, artikel 6

Voorschot/Verrekeni ng
U krijgt elk kwartaal een voorschotbedrag van € 3.585,00. Dit maken wij over op uw
bankrekeningnummer NL67RABOO

L7 69557

55.

Het uit te betalen bedrag verrekenen wij met eventuele opeisbare schuld(en) van uw
organisatie aan de gemeente. Als dit van toepassing is ontvangt u een brief van de
afdeling Financiën van de gemeente.

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 en/of 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:
- 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 zorgt voor een openstelling van de wijkaccommodatie gedurende minimaal 40
weken per jaar.
U verhuurt primair aan maatschappelijke organisaties uit het voedingsgebied.
U stelt ieder jaar een gebruiksrooster op en verstrekt dit rooster aan de gemeente
Weert bij de aanvraag van de subsidie. Het gebruiksrooster geeft inzicht in de

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 Az Weert
Telefoon: t4 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert

bezetting van de accommodatie, gedurende de openstelling van minimaal 40
weken per jaar.
U dient te voldoen aan de bepalingen in de huurovereenkomst met de gemeente

Verantwoording
U levert uiterlijk vóór 1 april2OlT de aanvraag voor de vaststelling 2016

in

Niet eens met het besluit?
Ais u het niet eens bent met ciii besiuit, kunt u met een briei een bezwaarschriÍt sturen
aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 950

6000 AZ WEERT

Zorgtu ervoordat u het bezwaarschrift indient binnen zes 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 Cathy Timmermans. Zij is
bereikbaar op telefoonnummer (0495) 57 54 92 en per e-mail op
C.Ti mmermans@weert. nl.

Wij wensen u veel succes met uw activiteiten in 2016
Hoogachtend,
Het col
van burgemeester en

M.H.F

A.A.

apen

gemeentesecretaris

ers,

Heijmans

burge

X

Bijlage(n)

berekening
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GEMEENTE WEERT
Afdelins OCSW

Postbus 950
6000 AZ WEERT

PROFESSIONEEL BEHEER WIJKACCOMODATIES
SUBSIDIEVERLENING 2016

Stichting Sociaal Kultureel Werk Boshoven

Het subsidiebedrag voor het jaar 2016 bedraagt:

Vaste b¡jdrage van € 14,340,-

€

Totaal subsidieverlen¡nE

€

14.340,0O

Voorschot per kwartaal bedraaEt:

€

3.585,00

Weert,
CT

2

I

JAN, 2016

14.340,00

GEMEENTE
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Theaterg roep Tierelantijn

Het bestuur
Sint Paulusstraat 36
6001 CN WEERT

weerr,

2TJAN.2016

:
:

Onderwerp
Ons kenmerk

beschikking subsidieverlening 2016
zaaknummer 8719

Geacht bestuur,
U heeft een subsidieaanvraag ingediend bij de Gemeente Weert. Hiermee vraagt u ons om
een jaarlijkse subsidie voor het jaar 2016. In deze beschikking leest u ons besluit.

Hardheidsclausule
De procedure voor het aanvragen van een jaarlijkse subsidie is vastgelegd in artikel 6, lid
2 van de'Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013'. Een aanvraag
dient uiterlijk op 15 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
subsidieaanvraag betrekking heeft te worden gedaan. De hardheidsclausule, vastgelegd in
artikel 19 van deze verordening, geeft ons college de mogelijkheid hier van af te wijken.
Omdat wij in voorgaande jaren minder strikt zijn omgegaan met de uiterste termijnen
hebben wij op 19 januari 2016 besloten om voor het subsidiejaar 2016 één keer gebruik
te maken van deze mogelijkheid. Toekomstige aanvragen dienen tijdig door u te worden
ingediend.

Subsidie
Wij verlenen u voor het jaar 2016 subsidie voor een bedrag van maximaal € 1.070,00. Voor
de grondslagen en de berekening van de subsidie verwijzen wij naar de bijlage. Dit bedrag
is vastgesteld in de deelsubsidieverordening Cultuur, artikel B.

Voorschot/Verrekeni ng
U krijgt elk kwartaal een voorschotbedrag van € 267,50. Dit maken wij overop uw
bankrekeningnummer

N

L57ING80006579862.

Het uit te betalen bedrag verrekenen wij met eventuele opeisbare schuld(en) van uw
organisatie aan de gemeente. Als dit van toepassing is ontvangt u een brief van de
afdeling Financiên van de gemeente.

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:

-

-

r.anrìr-.j!",.

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 en/of 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.
Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Telefoon: L4 0495 of (0a95) 57 50 00 - E-mail : gemeente@weert.nl
Website : www.weert. n I - Twitter : www.twitter. co m/gemeenteweert

onmiddellijk schriftelijk melding aan het college zodra aannemelijk is dat:
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.
Elk lid kan minimaal 40 keer per jaardeelnemen aan een georganiseerde activiteit
in verenigingsverband.
De activiteiten voor jeugdleden vinden uitsluitend plaats onder voldoende en
deskundige begeleiding. Indien de begeleider jonger is dan 18 jaar, staat deze
onder direct toezicht van een deskundige volwassene.
U verzorgt minimaal 3 keer jaar een openbaar optreden.
U verleent maximaal 2 keer per jaar haar medewerking aan een optreden tijdens
openbare festiviteiten en uitvoeringen indien het college daarom verzoekt.
U doet

-

Verantwoording
U levert uiterlijk vóór 1 april 2077 de aanvraag voor de vaststelling 2016 in.

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

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrlft lndlent binnen zes 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 Cathy Timmermans. Zij is
bereikbaar op telefoonnummer (0495) 57 54 92 en per e-mail op
C.Timmermans@weert. nl.

Wij wensen u veel succes met uw activiteiten in 2016.
Hoogachtend,
Het college van burgemeester en

M.H.F Knaapen

&

gemeentesecretaris

Bijlage(n)

ders,

A.A.M.
burge

NS

berekening

2

GEMEENTE WEERT

Afdeling OCSW,
Postbus 95O

6000 AZ WEERT

TONEELVERENIGINGEN
SUBSIDIEVERLENING 2016
Theaterg roep Tierela ntijn

De subsid¡everlening voor het

A.
B

500,00

Bedrag van € 12rOO per actief seniorlid

leden:

10

€

120,00

c

120,00

Bedrag van €4O,OO per act-efjeugdlid
Aantal

D.

€

Vast bedrag

Aantal

C.

jaar 2016 bedraagt:

leden:

0

€

Regisseurskosten met maximum van €
Kosten

€

€

1.5OO,OO

45olo subsidie
1.000,00

€

450,00

Totaal subsidieverlening
Voorschot per kwartaal bedraagt:

w"".t,2

I JA$¡" ?01Ë

€

€
c

450,00

1.O7O,OO

267,50

GEMEENTE

vvEERT

Weerter Gemengd Koor Vivace
Het bestuur
Maria Luytenstraat 6
6006 KB WEERT

weert,

2lJAN.2010

:
:

Onderwerp
Ons kenmerk

beschikking subsidieverlening 2016
Zaaknummer 96L2

Geacht bestuur,
U heeft een subsidieaanvraag ingediend bij de Gemeente Weert. Hiermee vraagt u ons om
een jaarlijkse subsidie voor het jaar 2016. In deze beschikking leest u ons besluit.

Hardheidsclausule
De procedure voor het aanvragen van een jaarlijkse subsidie is vastgelegd in artikel 6, lid
2 van de'Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013'. Een aanvraag
dient uiterlijk op 15 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
subsidieaanvraag betrekking heeft te worden gedaan. De hardheidsclausule, vastgelegd in
artikel 19 van deze verordening, geeft ons college de mogelijkheid hier van af te wijken.
Omdat wij in voorgaande jaren minder strikt zijn omgegaan met de uiterste termijnen
hebben wij op 19 januari 2016 besloten om voor het subsidiejaar 2016 één keer gebruik
te maken van deze mogelijkheid. Toekomstige aanvragen dienen tijdig door u te worden
ingediend.

Subsidie

Wij verlenen u voor het jaar 2016 subsidie voor een bedrag van maximaal€ 3.320,00. Voor
de grondslagen en de berekening van de subsidie verwijzen wij naar de bijlage. Dit bedrag
is vastgesteld in de deelsubsidieverordening Cultuur, artikel 8.

Voorschot/Verrekening
U krijgt elk kwartaal een voorschotbedrag van € 830,00. Dit maken wij over op uw
ban krekeni n g n u m mer N L68ABNA0 48485432L
Het uit te betalen bedrag verrekenen wíj met eventuele opeisbare schuld(en) van uw
organisatie aan de gemeente. Als dit van toepassing is ontvangt u een brief van de
afdeling Financiën van de gemeente.

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 en/of 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.
Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Telefoon: L40495 of (0a95) 57 50 00 - E-mail:gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert

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

-

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.
Elk lid kan minimaal 40 keer per jaar deelnemen aan een georganiseerde activiteit
in verenigingsverband.
De activiteiten voor jeugdleden vinden uitsluitend plaats onder voldoende en
deskundige begeleiding. Indien de begeleider jonger is dan 18 jaar, staat deze
onder direct toezicht van een deskundige volwassene.
U verzorgt minimaal 3 keer jaar een openbaar optreden.
U verleent maximaal 2 keer per jaar haar medewerking aan een optreden tijdens
openbare festiviteiten en uitvoeringen indien het college daarom verzoekt.

Verantwoording
U levert uiterlijk vóór 1

april2077 de aanvraag voor de vaststelling 2016

in

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

lorgtu ervoordat u het bezwaarschrift

indient binnen zes 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 Cathy Timmermans. Zij is
bereikbaar op telefoonnummer (0495) 57 54 92 en per e-mail op
C.Timmermans@weert. nl.

Wij wensen u veel succes met uw activiteiten in 2016.
Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wet

M

Knaapen

gemeentesecretaris

Bijlage(n)

ders,

A.A.M.M
burgemee

NS

berekening

2

GEMEENTE WEERT

Afdeling OCSW
Postbus 95O

6000 AZ WEERT

ZANGVERENIGINGEN
SUBSIDIEVERLENING 2016

Weefter Gemengd Koor Vivace
De subsidieverlen¡ng voor het jaar 2016 bedraagt

A.

Vast bedrag

B.

Bedrag van € IO,OO per seniorlid

Aantal:
c

57

,00

570,00

€

€

€

45,OOo/o

9.000,00

€

subsidie

4.O5O,OO

e

2.500,00

Kosten van koorscholing t.b.v. leden en aspirantleden voor
zover deze opleiding plaatsvindt in een plaatselijk centrum voor
kunstzinnige vorming
4''oovosubsidie

Kosten:

€

-

€

Totaal subsidieverlening
Voorschot per kwartaal bedraagt:

weerr,2l.JAN"2016
CT

€

Bijdrage jaarlijkse dirigentskosten (max. € 2.5OO,OO)
Kosten

E.

57O,OO

250,00

Bedrag van € 47,5O per jeugdlid
Aantal:

D.

€

€

€

€
€

3.320,00
83O,OO

GEMEENTE

I/IIEERT

BC Aeternitas

Het bestuur
Poldermolen 138

6003 BB WEERT

weert,

2lJAN.2016
beschikking subsidievaststelling 2016
Zaaknummer 8376

Onderwerp
Ons kenmerk
Geacht bestuur,

U heeft een subsidieaanvraag ingediend bij de Gemeente Weert. Hiermee vraagt u ons om
een jaarlijkse subsidie voor het jaar 2016. In deze beschikking leest u ons besluit.

Hardheidsclausule

De procedure voor het aanvragen van een jaarlijkse subsidie is vastgelegd in artikel 6, lid
2 van de'Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013'. Een aanvraag
dient uiterlijk op 15 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
subsidieaanvraag betrekking heeft te worden gedaan. De hardheidsclausule, vastgelegd in
artikel 19 van deze verordening, geeft ons college de mogelijkheid hier van af te wijken.
Omdat wij in voorgaande jaren minder strikt zijn omgegaan met de uiterste termijnen
hebben wij op 19 januari 2016 besloten om voor het subsidiejaar 2016 gebruik te maken
van deze mogelijkheid. Toekomstige aanvragen dienen tijdig door u te worden ingediend.

Subsidie

Wij stellen de subsidie voor het jaar2Ot6 direct vast op € 1.560,00. Subsidies tot
€ 5.000,00 (zonder variabele subsidiegrondslag) stelt het college direct vast. Deze
vaststelling is definitief. U hoeft hier geen aanvullende aanvraag meer voor in te dienen.
Voor de grondslagen en de berekening van de subsidie verwijzen wij naar de bijlage. Dit
bedrag is vastgelegd in de deelsubsidieverordening Sport, artikel 7.

Betaling/Verrekening
De subsidie wordt in termijnen betaald. U krijgt elk kwartaal een bedrag van € 390,00. Dit

maken wij over op uw bankrekeningnummer NL23RABOOt499975t7.
Het uit te betalen bedrag verrekenen wij met eventuele opeisbare schuld(en) van uw
organisatie aan de gemeente. Als dit van toepassing is ontvangt u een brief van de
afdeling Financiën van de gemeente.

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 en/of organisatorische
verhouding met derden.

Wilhelminasingel 101

Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Telefoon: 14 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Webslte: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert

-

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:
- de activ¡teit(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 verolichtingen zal worden voldaan.
U neemt met één of meerdere leden/teams deel aan de reguliere competitie(s) die
voor deze tak van sport worden georganiseerd door de landelijke bond waarbij de
vereniging is aangesloten en bij voorkeur ook aan toernooien en
sportmanifestaties.
Elk lid kan minimaal 40 keer per jaar deelnemen aan een sportactiviteit in
verenig ingsverband.

Dc activitcitcn voor jcugdlcdcn tot cn met 20 jaar vinden plaats ondcr voldocndc
en deskundige begeleiding. Indien een begeleider jonger is dan 18 jaar, staat deze
onder direct toezicht van een deskundige volwassene.
Voor het gebruik van niet-gemeentelijke sportaccommodaties gelden de volgende
verplichtingen:
- Het gebruik is minimaal 40 uur.
- Het college kan een maximaal aantal uur per jaar vaststellen.

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

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes 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 Cathy Timmermans. Zij is
bereikbaar op telefoonnummer (0495) 57 54 92 en per e-mail op
C.Tim mermans@weert. nl.

Wij wensen u veel succes met uw activiteiten in 2016
Hoogachtend,
Het college
n

rgemeester en

houders,

\*
M.H.F. K

pen
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GEMEENTE WEERT

Afdel¡ng Onderw¡js Cultuur Sport en Welz¡jn (OCSw)
Postbus 95O

6000AZ WEERT

SPORT

SUBSIDIEVASTSTELLING 2016
BC Aeternitas

De subsidievaststelling voor het

A,

Een bedrag van € 26,- perjeugdl¡d dat de veren¡ging op peildatum
Aantal

B.

jaar 2016 bedraagt:

leden

60

€

subsidiebedrag

€

1.560,00

Totaal subs¡d¡evaststell¡ng

€

1,s60,00

voorschot per kwartaal bedraagt:

€

390,0O

1.560,00

Gebru¡k gemeentel ¡jke accommodatíes
zie hieruoor separate factuur van onze afdelinq Verhuur sport

Weert,

2 1 .i,qlj

r$16

GEMEENTE

vVE E RT

Hockeyverenigi ng Weert

Het bestuur
Postbus 41

6000 AA WEERT

weert,

2lJAiil,2016

Onderwerp
Ons kenmerk

:
:

beschikking subsidieverlening 2016
zaaknummer B75B

Geacht bestuur,
U heeft een subsidieaanvraag ingediend bij de Gemeente Weert. Hiermee vraagt u ons om
een jaarlijkse subsidie voor het jaar 20t6. In deze beschikking leest u ons besluit.

Hardheidsclausule
De procedure voor het aanvragen van een jaarlijkse subsidie is vastgelegd in artikel 6, lid
2 van de'Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013'. Een aanvraag
dient uiterlijk op 15 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
subsidieaanvraag betrekking heeft te worden gedaan. De hardheidsclausule, vastgelegd in
artikel 19 van deze verordening, geeft ons college de mogelijkheid hier van af te wijken.
Omdat wij in voorgaande jaren minder strikt zijn omgegaan met de uiterste termijnen
hebben wij op 19 januari 2016 besloten om voor het subsidiejaar 2016 gebruik te maken
van deze mogelijkheid. Toekomstige aanvragen dienen tijdig door u te worden ingediend.
Subsidie

Wij verlenen u voor het jaar 2016 subsidie voor een bedrag van maximaal€ L4.6t2,00.
Voor de grondslagen en de berekening van de subsidie verwijzen wij naar de bijlage. Dit
bedrag is vastgesteld in de deelsubsidieverordening Sport, artikel 7.

Voorschot/Verrekeni ng
U krijgt elk kwartaal een voorschotbedrag van € 3.653,00. Dit maken wij over op uw
bankrekeningnummer NL03RABO0 156963655.
Het uit te betalen bedrag verrekenen wij met eventuele opeisbare schuld(en) van uw
organisatie aan de gemeente. Als dit van toepassing is ontvangt u een brief van de
afdeling Financiën van de gemeente.

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 en/of 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
Correspondent¡e: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Telefoon: t4 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website : www. weert. n I - Twitter : www.twitter. co m/ge meenteweert

-

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 neemt met één of meerdere leden/teams deel aan de reguliere competitie(s) die
voor deze tak van sport worden georganiseerd door de landelijke bond waarbij de
vereniging is aangesloten en bij voorkeur ook aan toernooien en
sportmanifestaties.
Elk lid kan minimaal 40 keer per jaar deelnemen aan een sportactiviteit in
verenigingsverband.
De activiteiten voor jeugdleden tot en met 20 jaar vinden plaats onder voldoende
en deskundige begeleiding. Indien een begeleider jonger is dan 18 jaar, staat deze
onder direct toezicht van een deskundige volwassene.
Voor het gebruik van niet-gemeentelijke sportaccommodaties gelden de volgende
verplichtingen:
- Het gebruik is minimaal 40 uur.
- Het college kan een maximaal aantal uur per jaar vaststellen.

Verantwoording
U levert uiterlijk vóór 1 aprilZOLT de aanvraag voor de vaststelling 2016 in

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

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes 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 Cathy Timmermans. Zij is
bereikbaar op telefoonnummer (0495) 57 54 92 en per e-mail op
C.Ti mmermans@weert. nl.

Wij wensen u veel succes met uw activiteiten in 2016
Hoogachtend,
Het college van burgemeester en

M.H.F

aapen

ders,

A.A.M.M.

gemeentesecretaris

ans
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Bijlage(n)
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GEMEENTE WEERT

Afdel¡ng Onderw¡js Cultuur Sport en welzijn (OCSl¡lr)
Postbus 95O

6000AZ WEERT

SPORT

SUBSIDTEVERLENING 2016

Hockeyvereniging Weert

De subsid¡everlening voor het jaar 2016 bedraagt:

A.

Een bedrag van € 26,- per jeugdlid dat de vereniging op peildatum
Aantal

B.

leden

562

€

subsidiebedrag
L4.6L2,OO

€

14.612,00

c
€

L4.6L2,OO

Gebru¡k gemeentel¡jke accommodaties
zie hiervoor separate factuur van onze afdelinq Verhuur sport

Totaal subs¡d¡everlening
Voorschot per kwartaal bedraagt:

weert,2fJAI{,2016

3,6s3,OO

GEMEENTE

vtIEERT

Landel ijke Rijverenigi ng Weert

Het bestuur
Gruttostraat 10
6OL2RZ HALER

weert,

2lJAN.2016

Onderwerp
Ons kenmerk

beschikking subsidieverlening 2016
zaaknummer 8508

Geacht bestuur,
U heeft een subsidieaanvraag ingediend bij de Gemeente Weert. H¡ermee vraagt u ons om
een jaarlijkse subsidie voor het jaar 2016. In deze beschikking leest u ons besluit.

Hardheidsclausule

De procedure voor het aanvragen van een jaarlijkse subsidie is vastgelegd in artikel 6, lid
2 van de'Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013'. Een aanvraag
dient uiterlijk op 15 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
subsidieaanvraag betrekking heeft te worden gedaan. De hardheidsclausule, vastgelegd in
aftikel 19 van deze verordening, geeft ons college de mogelijkheid hier van af te wijken.
Omdat wij in voorgaande jaren minder strikt zijn omgegaan met de uiterste termijnen
hebben wij op 19 januari 2016 besloten om voor het subsidiejaar 2016 gebruik te maken
van deze mogelijkheid. Toekomstige aanvragen dienen tijdig door u te worden ingediend.

Subsidie

Wij verlenen u voor het jaar 2016 subsidie voor een bedrag van maximaal € t.202,00. Voor
de grondslagen en de berekening van de subsidie verwijzen wij naar de bijlage. Dit bedrag
is vastgesteld in de deelsubsidieverordening Sport, artikel 7.

Voorschot/Verreken i n g
U krijgt elk kwartaal een voorschotbedrag van € 300,50, Dit maken wij over op uw
bankrekeningnummer

N

LlBRABOO 156920026.

Het uit te betalen bedrag verrekenen wij met eventuele opeisbare schuld(en) van uw
organisatie aan de gemeente. Als dit van toepassing is ontvangt u een brief van de
afdeling Financiën van de gemeente.

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
Telefoon: L4 0495 of (0a95) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - 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 neemt met één of meerdere leden/teams deel aan de reguliere competitie(s) die
voor deze tak van sport worden georganiseerd door de landelijke bond waarbij de
vereniging is aangesloten en bij voorkeur ook aan toernooien en
sportmanifestaties.
Elk lid kan minimaal 40 keer per jaardeelnemen aan een sportactiviteit in
verenigingsverband.
De activiteiten voor jeugdleden tot en met 20 jaar vinden plaats onder voldoende
en deskundige begeleiding. Indien een begeleider jonger is dan 18 jaar, staat deze
onder direct toezicht van een deskundige volwassene.
Voor het gebruik van niet-gemeentelijke sportaccommodaties gelden de volgende
verplichtingen:
- Het gebruik is minimaal 40 uur.
- Het college kan ccn maximaal aantal uur per jaar vaststellen.

Verantwoording
U levert uiterlijk vóór 1 april2077 de aanvraag voor de vaststelling 2016 in

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

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes 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 Cathy Timmermans. Zij is
bereikbaar op telefoonnummer (0495) 57 54 92 en per e-mail op

C.Ti mmermans@weert. nl.

Wij wensen u veel succes met uw activiteiten in 2016
Hoogachtend,
Het colleg e van bu rgemeester en wethouders,

\
M.H.F.

aapen

gemeentesecretaris

Bijlage(n)

vJ

A.A.M.M
burgem

ans

berekening
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GEMEENTE WEERT

Afdel¡ng Onderwijs Cultuur Sport en Welzijn (OCSW)
Postbus 950
6000 AZ WEERT

SPORT

SUBSIDIEVERLENING 2016
La

ndel ijke Rijvere n íg i ng Weert

De subsid¡everlen¡ng voor het jaar 2016 bedraaqt:

A.

Een bedrag van C 26,- per jeugdl¡d dat de veren¡g¡nE op pe¡ldatum
Aantal leden

s.

€

7

subsidiebedrag
182,00

Gebru¡k gemeentelijke accommodaties
zie h¡ervoor separate factuur van onze afdeling Verhuur sport

C.

e

182,00

€

Bijdrage in de huurkosten voor Eebru¡k van n¡et-Eemeentelijke sportaccomodatie:
Maneqe ¡n de gemeente Weert:
Verschil tussen het verenigingstarief van een sportzaal en
Betaalde tar¡ef tot een maximum van C 6,- per uur
Door u betaald
25,00
Vereniqingstarief sporfzaal
16,16

tarief:

Verschil:

2016:

€
€
€

totaal aantal verwachte uren ¡n 2016
maximale subsidie in 2016
L70

w""*,2f

JAIII.201ñ

*

6,00 (= max)
170

€

1.020,00

Totaal subs¡d¡everlen¡ng

€

t.202,oo

Voorschot per kwartaal bedraagt:

€

300,50

€

6,00 (= ¡¡¿¡¡

GEMEENTE

vvEERT

Paardensportvereniging Laar
Het bestuur
Koenderstraat 1B
6003 PR WEERT

weert,

2TJAN.2016

Onderwerp
Ons kenmerk

beschikking subsidieverlening 2016
zaaknummer 9133

Geacht bestuur,
U heeft een subsidieaanvraag ingediend bij de Gemeente Weert. Hiermee vraagt u ons om
een jaarlijkse subsidie voor het jaar 2016. In deze beschikking leest u ons besluit.

Hardheidsclausule
De procedure voor het aanvragen van een jaarlijkse subsidie is vastgelegd in artikel 6, lid
2 van de'Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013'. Een aanvraag
dient uiterlijk op 15 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
subsidieaanvraag betrekking heeft te worden gedaan. De hardheidsclausule, vastgelegd in
artikel 19 van deze verordening, geeft ons college de mogelijkheid hier van af te wijken.
Omdat wij in voorgaande jaren minder strikt zijn omgegaan met de uiterste termijnen
hebben wij op 19 januari 2016 besloten om voor het subsidiejaar 2016 gebruik te maken
van deze mogelijkheid. Toekomstige aanvragen dienen tijdig door u te worden ingediend.
Subsidie

Wij verlenen u voor het jaar 2016 subsidie voor een bedrag van maximaal € 2.432,56. Voor
de grondslagen en de berekening van de subsidie verwijzen wij naar de bijlage. Dit bedrag
is vastgesteld in de deelsubsidieverordening Sport, artikel 7.

Voorschot/Verreken i n g
U krijgt elk kwartaal een voorschotbedrag van € 608,14. Dit maken wij over op uw
bankrekeningnummer NL45RABOO 156919540.
Het uit te betalen bedrag verrekenen wij met eventuele opeisbare schuld(en) van uw
organisatie aan de gemeente. Als dit van toepassing is ontvangt u een brief van de
afdeling Financiën van de gemeente.

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 en/of 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
Telefoon: 14 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - 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 neemt met één of meerdere leden/teams deel aan de reguliere competitie(s) die
voor deze tak van sport worden georganiseerd door de landelijke bond waarbij de
vereniging is aangesloten en bij voorkeur ook aan toernooien en
sportmanifestaties.
Elk l¡d kan minimaal 40 keer per jaar deelnemen aan een sportactiviteit in
verenigingsverband.
De activiteiten voor jeugdleden tot en met 20 jaar vinden plaats onder voldoende
en deskundige begeleiding. Indien een begeleider jonger is dan 18 jaar, staat deze
onder direct toezicht van een deskundige volwassene.
Voor het gebruik van niet-gemeentelijke sportaccommodaties gelden de volgende
verplichtinEen:
- Het gebruik is minimaal 40 uur.
- Het college kan een maximaal aantal uur per jaar vaststellen.

Verantwoording
U levert uiterlijk vóór

I

april2OtT de aanvraag voor de vaststelling 2016 in

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 zes 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 Cathy Timmermans. Zij is
bereikbaar op telefoonnummer (0495) 57 54 92 en per e-mail op
C.Ti m merma ns@weert. n L

Wij wensen u veel succes met uw activiteiten in 2016.
Hoogachtend,
Het college van bu rgemeester en

ders,

þ
M.H.F.

A.A.M.M

aapen

gemeentesecretaris

Bijlage(n) :

burge

berekening

2

GEMEEI{TE WEERT

Afdeling Onderw¡js Cultuur Sport en Welzíjn (OCSW)
Postbus 95O
6000 AZ WEERT

SPORT

SUBSIDIEVERLENING 2016
Paa

rden sportverenig í ng Laa r

De subsidieverlening voor het jaar 2016 bedraagt:

A.

Een bedrag
Aantal

B.

vaî e 26,- per jeugdlid dat de veren¡g¡nE op peildatum

leden

16

€

subsidiebedrag

€

416,00

€

2,016,56

Totaal subsidieverlening

€

2.432,s6

Voorschot per kwartaal bedraaEt:

€

608,14

416,00

Gebru¡k gemeentel¡jke accommodat¡es
zie hiervoor separate factuur van onze afdeling Verhuur sport

c.

B¡jdrage ¡n de huurkosten voor gebru¡k van niet-Eemeentelijke sportaccomodat¡e:
Manege ¡n de gemeente WeeÌt:
Verschif tussen het verenigingstarief van een sporfzaal en
Betaalde tarief tot een maximum van € 6,- per uur
Door u betaald
21,70
Verenigingstarief sportzaal
16,16

tar¡ef:

Verschil:

2016:

€
€
€

Totaal aantal verwachte uren in 2016
Maximale subsidie in 2016

Weert,

2 1 JAru. 201fi

364 *

5,54 (= max)
364

€

5,54

GEMEENTE

vyEERT

SV Altweerterheide

Het bestuur
Heidebeemd 12
6006 VT WEERT

weert,

2lJAN.2016
beschikking subsidievaststelling 20 16
Zaaknummer 8614

Onderwerp
Ons kenmerk

Geacht bestuur,
U heeft een subsidieaanvraag ingediend bij de Gemeente Weert. Hiermee vraagt u ons om
een jaarlijkse subsidie voor het jaar 2016. In deze beschikking leest u ons besluit.

Hardheidsclausule
De procedure voor het aanvragen van een jaarlijkse subsidie is vastgelegd in artikel 6, lid
2 van de'Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013'. Een aanvraag
dient uiterlijk op 15 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
subsidieaanvraag betrekking heeft te worden gedaan. De hardheidsclausule, vastgelegd in
artikel 19 van deze verordening, geeft ons college de mogelijkheid hier van af te wijken.
Omdat wij in voorgaande jaren minder strikt zijn omgegaan met de uiterste termijnen
hebben wij op 19 januari 2016 besloten om voor het subsidiejaar 2016 gebruik te maken
van deze mogelijkheid. Toekomstige aanvragen dienen tijdig door u te worden ingediend.
Subsidie
Wij stellen de subsidie voor het jaar 2016 direct vast op € 676,00. Subsidies tot € 5.000,00
(zonder variabele subsidiegrondslag) stelt het college direct vast. Deze vaststelling is
definitief. U hoeft hier geen aanvullende aanvraag meer voor in te dienen. Voor de
grondslagen en de berekening van de subsidie verwijzen wij naar de bijlage. Dit bedrag is
vastgelegd in de deelsubsidieverordening Sport, artikel 7.

Betaling/Verrekening
De subsidie wordt in termijnen betaald. U krijgt elk kwartaal een bedrag van
maken wij over op uw bankrekeningnummer NL65RABO0176951874.

€ 169,00. Dit

Het uit te betalen bedrag verrekenen wij met eventuele opeisbare schuld(en) van uw
organisatie aan de gemeente. Als dit van toepassing is ontvangt u een brief van de
afdeling Financiën van de gemeente.

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 en/of organisatorische
verhouding met derden.

Wilhelminas¡ngel 101

Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Telefoon: L40495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Webs¡te : www. weert. n I - Twitter: www.twitter.co m/gemeenteweert

-

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:
- 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 neemt met één of meerdere leden/teams deel aan de reguliere competitie(s) die
voor deze tak van sport worden georganiseerd door de landelijke bond waarbij de
vereniging is aangesloten en bij voorkeur ook aan toernooien en
sportmanifestaties.
Elk lid kan minímaal 40 keer per jaar deelnemen aan een sportactiviteit in
verenigingsverband.
De activiteiten voor jeugdleden tot en met 20 jaar vinden plaats onder voldoende
en deskundige begeleiding. Indien een begeleider jonger is dan 18 jaar, staat deze
onder direct toezicht van een deskundige volwassene.
Voor het gebruik van niet-gemeentelijke spoftaccommodaties gelden de volgende
verplichtingen:
- Het gebruik is minimaal 40 uur.
- Het college kan een maximaal aantal uur per jaar vaststellen.

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

6000 AZ WEERT
Torgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes 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 Cathy Timmermans. Zij is
bereikbaar op telefoonnummer (0495) 57 54 92 en per e-mail op
C.Timmermans@weert. nl.

Wij wensen u veel succes met uw activiteiten in 2016.
Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wet

Vù

M.H.F. Knaapen

h

gemeentesecretaris

Bijlage(n)

ders,

A.A.M.M.
burgeme

NS

berekening
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GEMEENTE WEERT

Afdel¡ng Onderwijs Cultuur Sport en W€lz¡jn (OCSW)
Postbus 950
6000 AZ WEERT

SPORT

SUBSIDIEVERLENING 2016

SV Altweerterheide

De subsidieverlening voor het

A.

Een bedrag van € 26,- perjeugdl¡d dat de vereniging op pe¡tdatum
Aantal leden

B

jaar 2016 bedraagt:

26

€

subsidiebedrag
676,0O

Gebru¡k gemeentelíjke accommodaties
zie hiervoor separate factuur van onze afdel¡ng Verhuur sport

weert,

lTJAIU.20î6

€

676,OO

€

Totaal subsid¡everlen¡ng

€

676,OO

Voorschot per kwartaal bedraagt:

€

169,00

GEMEENTE

vIIEERT

VC Weert Boshoven Combinatie

Het bestuur
Esdoornlaan 46

6077 CP SINT ODILIENBERG

weert, 2tiAN.2016
beschikking subsidievaststelling 2016
Zaaknummer 8557

Onderwerp
Ons kenmerk

Geacht bestuur,
U heeft een subsidieaanvraag ingediend bij de Gemeente Weert. Hiermee vraagt u ons om
een jaarlijkse subsidie voor het jaar 2016. In deze beschikking leest u ons besluit.

Hardheidsclausule
De procedure voor het aanvragen van een jaarlijkse subsidie is vastgelegd in artikel 6, lid
2 van de'Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013'. Een aanvraag
dient uiterlijk op 15 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
subsidieaanvraag betrekking heeft te worden gedaan. De hardheidsclausule, vastgelegd in
artikel 19 van deze verordening, geeft ons college de mogelijkheid hier van af te wijken.
Omdat wij in voorgaande jaren minder strikt zijn omgegaan met de uiterste termijnen
hebben wij op 19 januari 2016 besloten om voor het subsidiejaar 2016 gebruik te maken
van deze mogelijkheid. Toekomstige aanvragen dienen tijdig door u te worden ingediend.
Subsidie
Wij stellen de subsidie voor het jaar 2016 direct vast op € 2.730,0O. Subsidies tot
€ 5.000,00 (zonder variabele subsidiegrondslag) stelt het college direct vast. Deze
vaststelling is definitief. U hoeft hier geen aanvullende aanvraag meer voor in te dienen.
Voor de grondslagen en de berekening van de subsidie verwijzen wij naar de bijlage. Dit
bedrag is vastgelegd in de deelsubsidieverordening Sport, artikel 7.

Betaling/Verrekening
De subsidie wordt in termijnen betaald. U krijgt elk kwartaal een bedrag van € 682,50. Dit

maken wij over op uw bankrekeningnummer NL56ABNA0453073360.
Het uit te betalen bedrag verrekenen wij met eventuele opeisbare schuld(en) van uw
organisatie aan de gemeente. Als dit van toepassing is ontvangt u een brief van de
afdeling Financi+än van de gemeente.

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 en/of organisatorische
verhouding met derden.

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 Az Weert
Telefoon: 14 0495 of (0a95) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert

-

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:
- 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 neemt met één of meerdere ieoen/teams deei aan de reguirere competrtre(s) cre
voor deze tak van sport worden georganiseerd door de landelijke bond waarbij de
vereniging is aangesloten en bij voorkeur ook aan toernooien en
sportmanifestaties.
Elk lid kan minimaal 40 keer per jaar deelnemen aan een sportactiv¡teit in
verenigingsverband.
De activiteiten voor ieuqdleden tot en met 20 jaar vinden plaats onder voldoende
en deskundige begeleiding. Indien een begeleider jonger is dan 18 jaar, staat deze
onder direct toezicht van een deskundige volwassene.
Voor het gebruik van niet-gemeentelijke sportaccommodaties gelden de volgende
verplichtingen:
- Het gebruik is minimaal 40 uur.
- Het college kan een maximaal aantal uur per jaar vaststellen.

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 ls:
Postbus 950

6000 AZ WEERT

Torgtu ervoordat u het bezwaarschrift indient binnen zes 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 Cathy Timmermans. Zij is
bereikbaar op telefoonnummer (0495) 57 54 92 en per e-mail op
C.Tim mermans@weert. nl.

Wij wensen u veel succes met uw activiteiten in 2016
Hoogachtend,
Het college

emeester en wethouders,

n

\o

M.H.F. Knaapen

x

gemeentesecretaris

Bijlage(n)

A.A.M.M
burge

ans

berekening

2

GEMEENTE WEERT

Afdel¡ng Onderw¡js Cultuur Sport en Welz¡jn (OCSW)
Postbus 95O
6000 AZ WEERT

SPORT

SUBSIDTEVASTSTELLING 2016
VC Weert Boshoven Combinatie

De subsidievaststell¡ng voor het jaar 2016 bedraash

A.

Een bedrag van € 26,- per jeugdl¡d dat de vereniging op pe¡ldatum
Aantal

B.

leden

105

C

subs¡diebedrag
2.73O,O0

€

2.730,00

Gebruíkgemeentel¡jkeaccommodaties
zie h¡ervoor separate factuur van onze afdel¡ng Verhuur sport

Weert,

2

î JAr{. 20t6

Totaal subs¡dievaststellíng

c

2.730,OO

Voorschot per kwartaal bedraagt:

€

682,5O

GEMEENTE

vVE E RT

TC Weert-Oost

Het bestuur
Penitentenhof 90
6001 VB WEERT

weert,

2lJAN.2016

Onderwerp
Ons kenmerk

beschikking subsidievaststelling 2016
Zaaknummer 14439

Geacht bestuur,
U heeft een subsidieaanvraag ingediend bij de Gemeente Weert. Hiermee vraagt u ons om
een jaarlijkse subsidie voor het jaar 2016. In deze beschikking leest u ons besluit.

Subsidie
Wij stellen de subsidie voor het jaar 2016 direct vast op € 1.456,00. Subsidies tot
€ 5.000,00 (zonder variabele subsidiegrondslag) stelt het college direct vast. Deze
vaststelling is definitief. U hoeft hier geen aanvullende aanvraag meer voor in te dienen.
Voor de grondslagen en de berekening van de subsidie verwijzen wij naar de bijlage. Dit
bedrag is vastgelegd in de deelsubsidieverordening Sport, artikel 7.

Betaling/Verrekening
De subsidie wordt in termijnen betaald. U krijgt elk kwartaal een bedrag van

€ 364,00. Dit

maken wij over op uw bankrekeningnummer NL57ABNA05752L739L
Het uit te betalen bedrag verrekenen wij met eventuele opeisbare schuld(en) van uw
organisatie aan de gemeente. Als dit van toepassing is ontvangt u een brief van de
afdeling Financiën van de gemeente.

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 ophefting van de
organisatie.
- over relevante wijzigingen in de financiële en/of 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:
- 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 neemt met één of meerdere leden/teams deel aan de reguliere competitie(s) die
voor deze tak van sport worden georganiseerd door de landelijke bond waarbij de
vereniging is aangesloten en bij voorkeur ook aan toernooien en
sportmanifestaties.
Wilhelminasingel 101
Correspondent¡e: Postbus 950,6000 Az Weert
Telefoon: 14 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website : www. weert. nl - Twitter: www.tw¡tter.com/ge meenteweert

Elk lid kan minimaal 40 keer per jaardeelnemen aan een sportactiviteit in
verenigingsverband.
De activiteiten voor jeugdleden tot en met 20 jaar vinden plaats onder voldoende
en deskundige begeleiding. Indien een begeleider jonger is dan 18 jaar, staat deze
onder direct toezicht van een deskundige volwassene.
Voor het gebruik van niet-gemeentelijke sportaccommodaties gelden de volgende
verplichtingen:
- Het gebruik is minimaal 40 uur.
- äei coiiege kari eeri rÌiaxirnäai aarilai uur per jaar vasisieiieir.

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

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes 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);
- dc rcdcn waarom u bezwaar maal<t.
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 Cathy Timmermans. Zij is
bereikbaar op telefoonnummer (0495) 57 54 92 en per e-mail op
C.Ti m mermans@weert. nl.

Wij wensen u veel succes met uw activiteiten in 2016.
Hoogachtend,
n
Het college

urgemeester en

ouders,

\*
M.H.F. Knaapen

A.A.M.M.
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GEMEENTE UIEERT

Afdeling Onderw¡js Cultuur Sport en Welzíjn (OCSW)
Postbus 950
6000 AZ WEERT

SPORT

SUBSIDIEVASTSTELLING 2016
TC Weert-Oost

De subsidievaststelling voor het

A.

Een bedrag van € 26,- per jeugdlid dat de veren¡ging op peildatum
Aantal

B.

jaar 2016 bedraagt:

leden

56

€

subsidiebedrag

1.456,00

€

1.456,00

Gebruik Ecmeentel¡jke accommodat¡es
z¡e h¡ervoor separate factuur van onze afdelinq Verhuur sport

Weert,

2

I

JAt{.

2016

Totaal subs¡d¡evaststell¡ng

€

1.456,0O

Voorschot per kwartaal bedraagt:

€

364,OO

