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Onderwerp

Subsidie waardering topsporters en talenten.

Voorstel

Een subsidie van € 3.875,- te verstrekken aan Stichting Fondsenwerving Kiwanis Weert
voor de organisatie van het Sportgala 2018 en deze direct vast te stellen conform
bijgevoegde concept-beschikking.

Inleiding

Op grond van het vastgestelde topsportbeleid (2016) is een jaarlijkse subsidie van € 2.500,-
beschikbaar voor het waarderen van topsporters en talenten. De subsidie wordt ingezet als
bijdrage in de kosten van een jaarlijkse huldiging. Deze activiteit is in 2014 opgestart door
de Weerter Sportraad die hiervoor samenwerking zocht met diverse paftners o.a. uit het
bedrijfsleven. De activiteit werd aanvankelijk gekoppeld aan de jaarlijkse presentatie van
de Stadsagenda. In 2016 is ervoor gekozen de activiteit apart te organiseren in de vorm
van een Sportgala in het Munttheater. Sporters die een bijzondere prestatie hebben geleverd
worden hier in het zonnetje gezet. Tevens worden prijzen uitgereikt aan de beste sporter,
parasporter, talent, team en trainer/coach van het jaar. Voor de organisatie is de Sportraad
in 2016 ook een meerjarige samenwerking (2016, 2Ol7 en 2018) aangegaan met Kiwanis
Weert, een van de Weerter serviceclubs .In 2017 is het gala verbreed met het thema cultuur.
en is de naam: Sport- en cultuurgala gehanteerd. Deze combinatie was mogelijk omdat er
nog geen sprake was van uitreiking van cultuurprijzen. De culturele instellingen willen dit
graag vanaf 2018 ook introduceren. Een apart cultuurgala is dan gewenst. Zij hebben
hiervoor een aparte subsidieaanvraag ingediend. Het RICK blijft wel de artistieke omlijsting
van het Sportgala (mede) verzorgen.

Beoogd effect/doel

Uitvoering geven aan de doelstelling uit de nota topsportbeleid voor het onderdeel
waardering van topsporters en talenten.
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Argumenten

Subsidie aan Stichting Fondsenwerving Kiwanis Weert door opheffing Weerter Sportraad

De Weerter Sportraad is in februari 2018 opgehouden te bestaan. Het lukte niet meer om
het bestuur in te vullen vanuit de leden, de Weerter sportverenigingen. De leden hebben
daarom uiteindclijk besloten tot opheffing. De bestuursleden die vanuit de Sportraad
verantwoordelijk waren voor het Sportgala zijn ook actief binnen het Platform Weert in

Beweging. In overleg met Kiwanis Weert is besloten dat zij de samenwerking vanuit dit
Platform voortzetten. Het Platform Weert in Beweging is echter geen rechtspersoon. Daarom
wordt voorgesteld de subsidie voor 2018 te verlenen aan Kiwanis Weert. Kiwanis heeft de
subsidie uit praktisch oogpunt aangevraagd vanuit een aparte stichting: Stichting
Fondsenwerving Kiwanis Weert.

Vastgestelde subsidie in het topsportbeleid is niet meer toereikend

Door de ontwikkeling van de activiteit tot een Sportgala zijn de kosten de laatste jaren
toegenomen. Voor 2018 zijn de begrote kosten €7.75O,-. De kosten van gebruik van het
Munttheater vormen, ondanks de toepassing van het sociaal-cultureel tarief, een grote
kostenpost (€ 5.300,-). Het is de Sportraad en de Kiwanis de laatste twee jaar niet gelukt
voldoende inkomsten te verwerven om de kosten van het evenement te dekken. Het tekort
in deze jaren is gedekt uit eigen middelen. Voor 2018 wordt een kostendekking van 50Yo

haalbaar geacht. De gemeente is gevraagd de andere helft van de kosten te dekken. Dit
betekent verhoging van de subsidie van € 2.500,- naar € 3.875,-. Dit verzoek wordt als
redelijk beoordeeld. Het Munttheater is de meest geschikte accommodatie in Weert voor de
organisatie van een Sportgala. Alle mogelijke voorzieningen zoals podium, verlichting,
geluid en zitplaatsen (met goed zicht) voor publiek zijn hier standaard aanwezig. Daarnaast
zorgt het theater voor de uitstraling die past bij een gala-avond. Dit versterkt voor de
sporters ook het gevoel van waardering voor hun inzet, wat precies de doelstelling is van
de activiteit. Het concept van het Weerter Sportgala sluit tevens aan bij het provinciale
Sportgala. Ook dit vindt altijd plaats in een van de theaters in Limburg. Tevens wordt de
activiteit volledig uitgevoerd op vrijwillige basis. Dit vergt een grote ureninzet, waarvoor
geen kosten zijn meegenomen in de begroting.

Direct vaststellen van de subsidie past binnen de subsidieverordening

De afgelopen jaren is er een goed inzicht ontstaan in de kosten en mogelijke
inkomstenverwerving. De subsidie kan daarom direct worden vastgesteld. Als de organisatie
er toch in slaagt meer inkomsten te verwerven kunnen deze worden geïnvesteerd in de
kwaliteit van het evenement. Op grond van de'Algemene Subsidieverordening Weert 2017'
kunnen subsidies tot € 5.000,- zonder variabele subsidiegrondslag direct worden
vastgesteld.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen

De subsidie van € 3.875,- voor het jaar 2018 kan ten laste worden gebracht van het budget
voor topsportsubsidie in 2018 (grootboeknummer 5302015, kostencategorie 6425003). Het
subsidiebedrag past binnen het voor 2018 beschikbare budget.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie
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Platform Weert in Beweging en Kiwanis Weert beoordelen na uitvoering van het gala voor
2018 of de samenwerking een vervolg krijgt.

Communicatie/ participatie

Stichting Fondsenwerving Kiwanis Weert wordt door bijgevoegde concept-beschikking
geÏnformeerd over uw besluit.

Overleg gevoerd met

Intern:

- Madelon van Hoef, beleidsadviseur cultuur afdeling OCSW

Extern:

Voorzitter Kiwanis, dhr. Rademaekers
Platform Weert in Beweging, mevr. Denessen
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