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Geachte heer Wacanno,

U heeft een subsidieaanvraag ingediend bij de gemeente Weert voor de verdere ontwikkeling
van de topsportactiviteiten van de dartgroep Fanatics Weert. In deze beschikking leest u ons
besluit.

Subsidie
Wij verlenen u voor de periode 1 september 2OL9 tot en met 31 december 2020 een
subsidie voor een bedrag van maximaal € 3.000,00.

Eenmalige subsidieverstrekking aan een natuurlijk persoon
Subsidie wordt normaliter alleen verstrekt aan een rechtspersoon. Fanatics Weert is niet
als rechtspersoon ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Wij hebben besloten voor deze subsidieperiode gebruik te maken van onze bevoegdheid
om subsidie aan een natuurlijk persoon te verstrekken. De subsidie wordt aan u verstrekt
ten behoeve van de ontwikkeling van de topsportactiviteiten van Fanatics Weert.
Om voor een nieuwe subsidieperiode in aanmerking te komen voor subsidie, is oprichting
van een rechtspersoon wel een vereiste.

Voorschot/Verreken i ng
De subsidie wordt in zijn geheel als voorschot in één keer uitbetaald. U ontvangt in oktober
2019 een voorschotbedrag van € 750,00 en in januari 2O2O een voorschotbedrag van €
2.250,00. Dit onder voorbehoud van vaststelling van de gemeentebegroting 2020. De
voorschotbedragen maken wij over op uw bankrekeningnummer NL06 RABO 0179 5064 98
ten behoeve van Fanatics Weert.

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.
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- 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 subsidic is vcrlccnd nict of nict gchccl zullen worden

verricht.
- er niet of niet geheel zal worden voldaan aan de verplichtingen, welke verbonden zijn

aan de beschikking tot subsidieverlening.

Specifieke verp lichtingen
Er zijn aan deze subsidie <1e volgende specifieke verplichtingen verbonden

1. U werkt in 2O2O een toekomstvisie uit voor de ontwikkeling van de activiteiten van
Fanatics Weert in de komende 5 jaar met een stappenplan voor het uitvoeren hiervan.
De visie bevat minimaal:
- Het doel van Fanatics Weert wil realiseren.
- De acties die moeten worden ondernomen om dit doel te realiseren.
- De partners die hieraan een bijclrage (kunnen) leveren.
- Een begroting van de jaarlijkse kosten (uitgaven en inkomsten).

2. U geeft in 2020 enkele dartclinics voor Weefter basisscholen, waarbij ook ontwikkeling
van de rekerrv¿ardiglreid een onderdeel is. U neemt hiervoor contact op met dhr.
Witjes of mevr. Rekmans van Punt Welzijn. Zij hebben de contacten met de scholen
betreffende sportcl in ics.
Dhr. Witjes is bereikbaar via: t.witjes@puntwelzijn.nl of 06-31937368'
Mevr. Rekmans is bereikbaar via: c.rekmans@ountwelzijn.nl of O6-434L6657.

Verantwoording / vaststell¡ng
U geeft uiterlijk voor 1 iuni 2020 een schriftelijke toelichting op de stand van zaken van de
ontwikkeling van de toekomstvisie.
U dient uiterlijkvoor l januari 2021 de aanvraag voorde vaststelling van de subsidie in.
Bij deze aanvraag geeft u aan op welke wijze u de subsidie van € 3.000,- hebt besteed
hebt besteed. Tevens voegt u bij deze aanvraag de uitgewerkte toekomstvisie en een
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Het college kan bepalen dat u daarnaast ook andere gegevens en bescheiden, die voor de
vaststelling van belang zijn, moet overleggen.

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 wethotlders. 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

2



Tot slot
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Juulvan Cruchten, Hij is bereik-
baar op telefoonnummer (0495) 57 55 L4 en per e-mail op J.van.Cruchten@weeft.nl.

Met vriende ke I
bu en ouders,

.J.M. ns
tesecretaris
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