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Geacht bestuur,

U heeft een aanvraag ingediend bij de gemeente Weert om een subsidie te verlenen voor het
spelen van basketbal in de heren eredivisie (Dutch Basketbal League voor het seizoen 2OI9-
2O2O. In deze beschikking leest u ons besluit.

Subsidie
Wij verlenen u voor het seizoen 2079-2020 een subsidie van maximaal € 22.000,- voor
het spelen van basketbal in de heren eredivisie (Dutch Basketbal League). Dit bedrag is
vastgesteld in de Nota Topsportbeleid 2016-2020, vastgesteld doorde raad op27 januari
2016 en als begrotingspost opgenomen in de gemeentebegroting.

Betaling subsidie
U krijgt 4 voorschotbedragen van elk € 5.500,-. De betaling van de voorschotbedragen
vindt plaats in de maanden oktober 2019 (voorschot 1) december 2019 (voorschotbedrag
2) januari 2020 (voorschotbedrag 3) en maart 2020 (voorschotbedrag 4). De voorschot
bedragen maken wij over op uw bankrekeningnummer NL10 INGB 0003 8567 54.

Als er sprake is van opeisbare schuld(en) van uw organisatie aan de gemeente kunnen wij
ervoor kiezen de betaling van de voorschotbedragen op te schorten. Als dit van
toepassingen is, ontvangt u een brief van de afdeling Financiën van de gemeente.

Verplichtingen
Er is een aantal algemene verplichtingen waaraan u als subsidieontvanger moetvoldoen:
- 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)
waaryoor 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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Vaststel ling en verantwoording
U dient uiterlijk voor l januari 2O2I de aanvraag voor de vaststelling van de subsidie voor
het seizoen 2Ot9-2020 in. Voor de vaststelling dient vast te staan dat de gesubsidieerde
activiteiten zijn verricht. Bij de aanvraag dient u aanvullend de jaarstukken in te dienen.
Dit conform de in te dienen jaarstukken bij de Dutch Basketbal League. Hiermee houden
wij inzicht in de ontwikkeling van uw activiteiten in financiële zin.

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 Juul van Cruchten. Hij is bereik-
baar op telefoonnummer (0495) 57 55 L4 en per e-mail op J.van.Cruchten@weert.nl.

Wij wensen u veel succes met uw activiteiten.

Met vriendelijke groet,
bu wethoude fS,

M.l.M. Meeftens
gemeentesecretaris
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