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Geacht bestuur,

U heeft een subsidieaanvraag ingediend bij de Gemeente Weert. Hiermee vraagt u ons om
een subsidie voor de uitvoering van de activiteit 'waardering topsporters en talenten'voor
het jaar 2018. Uitvoering Vindt plaats in de vorm van een Spoftgala dat plaatsvindt op 19
januari 2019 in het Munttheater.

Subsidie
Wij stellen de subsidie voor het jaar 2016 direct vast op € 3.875,00. Subsidies tot
€ 5.000,00 (zonder variabele subsidiegrondslag) stelt het college direct vast. U hoeft hier
geen aanvullende aanvraag meer voor in te dienen.
Subsidie voor deze activiteit is vastgelegd in de 'Nota topsportbeleid 2OL6-2020', vastgesteld
door de gemeenteraad op 27 januari 2016. Hierin is een subsidiebedrag vastgelegd van
€ 2.500,-. Omdat de activiteit plaatsvindt in het Munttheater heeft u hogere kosten. Wij
hebben de subsidie voor het jaar 2018 daarom verhoogd naar€ 3.875,-, zijnde 5Oo/o van de
begrote kosten.

Betaling subsidie
De subsidie maken wij over op uw bankrekeningnummer: NL38 RABo

orz2 6648 92

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.
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.
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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

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 Cisca van der Kraan. Zij is
bereikbaar op telefoonnummer (0495) 57 54 63 en per e-mail op c.vander.kraan@weert.nl

Met vriendelijke groet,
bu

rgemeester en wethouders,

Brinkman
Secretaris
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