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Onderwerp : FinanciëlebijdrageBevrijdingsfestival

Geachte 

Bij brief van 29 april 2019 hebben wij uw stichting een financiële bijdrage van € 50.000
toegekend voor het organiseren van het bevrijdingsfestival in het kader van 75 jaar
bevrijding Weeft. Zulks onder de voorwaarde dat mocht er na afloop van het evenement
sprake zijn van een financieel overschot, dat bedrag dan aan de gemeente dient te worden
terugbetaald.
Het evenement vond op 21 september 2019 plaats en was een groot succes.
Bij e-mail van 11 december 2019 heêft u ons het financieel resultaat van het bevrijdings-
festival doen toekomen. Bij e-mail van 13 december 2019 heeft u aanvullende informatie
verstrekt. Op basis van deze informatie constateren we dat:

. Het financieel resultaat sterk af wijkt van de begroting van mei 2019 waarop de
gemeente de financiële bijdrage van € 50.000 heeft gebaseerd.

¡ Over deze forse begrotingsbijstelling met de gemeente nooit overleg is gevoerd.
. Er sprake is van een financieel tekort van maximaal €2.637, (zijnde de € 1.137 en

het maximaal te verwachten bedrag aan na te komen facturen van € 1.500).
. Er sprake is van inkomsten uit sponsoring ad € LL.745.
¡ De financiële bijdrage van de gemeente bedoeld was om het evenement financieel

rond te krijgen,
r Dit evenwel deels ondervangen is door € 77.745 aan sponsorgelden.
¡ Het dan ook niet reëel is om deze inkomsten als aftrekpost te beschouwelr.
¡ Het financieel resultaat derhalve berekend dient te worden op € 9.108 positief.

Wij verzoek u derhalve om het bedrag van € 9.108,- binnen 4 weken overte maken op
IBAN-nummer NL138NGH0285009303 onder vermelding van "restitutie financiële bijdrage
budget bovenregionale evenementen".
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze kabinetschef Ton Lemmen.
Hij is bereikbaar op 0495-575442; zijn e-mailadres is t.lemmen@weert.nl
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