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Geacht bestuur,

U heeft een subsidieaanvraag ingediend bij de gemeente Weert. Hiermee vraagt u ons om
een jaarlijkse subsidie voor het jaar 2019. In deze beschikking leest u ons besluit.

Overschrijding indieni ngstermijn
De procedure voor het aanvragen van een jaarlijkse subsidie is vastgelegd in artikel 15,
lid 1 van de Algemene Subsidieverordening Weert 2017. Een aanvraag dient uiterlijk op
14 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag
betrekking heeft te worden gedaan. U heeft uw aanvraag na deze datum ingediend. De
hardheidsclausule, vastgelegd in artikel 22van deze verordening, geeft ons college de
mogelijkheid hier van af te wijken. Wij hebben besloten om hier gebruik van te maken
omdat het niet-ontvankelijk verklaren van uw aanvraag leidt tot een nadelig gevolg van
overwegende aard. Toekomstige aanvragen dienen tijdig door u te worden ingediend.

Subsidie
Wij stellen de subsidie voor het jaar 2019 direct vast op € 3.450,00. U hoeft geen aparte
aanvraag in te dienen voor de vaststelling van de subsidie. De grondslagen zijn vastgelegd
in hoofdstuk 4 van de subsidieregeling Sport Weert 2017. Voor de berekening van de
subsidie op basis van deze grondslagen verwijzen wij naar de bijlage. De bijlage maakt
onderdeel uit van de beschikking.

Betaling/Verrekening
De subsidie wordt in termijnen uitbetaald. U ontvangt elk kwartaal een bedrag van
€ 862,50. Dit maken wij over op uw bankrekeningnummer NL24 RABO Ot76 9942 62.

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 algemene 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
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- 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 zal worden voldaan aan de verplichtingen, welke verbonden zijn

aan de beschikking tot subsidieverlening.

Daarnaast is er een aantal specifieke verplichtingen waaraan u als subsidieontvanger moet
voldoen. Deze zijn vastgelegd in hoofdstuk 3 van de subsidieregeling Sport Weeft 2017.

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. Schriif
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
De subsidieregeling Sport Weert 2017 kunt u vinden op de website van de gemeente Weert
via www.weert.nl/Verordeningen. U vindt de regeling onder de letter S.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Barry Hofland. Hij is bereikbaar
op telefoonnummer (0495) 57 54 3L en per e-mail op B.Hofland@weert.nl.

Wij wensen u veel succes met uw activiteiten.

Met vriendelijke groet,
bu rgemeester en wethouders,

G. Brinkman
secretaris
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A. Bedrag per Jeugdlid t/m 18 jaar:

Aantal leden: 115 x € 30,00 € 3.450,00 € 3.45O,OO
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