
Gemeente Weert 
Wilhelminasingel 101 
Postbus 950 
6000 AZ WEERT 
 
Betreft: Evaluatie subsidie Fanatics Weert 2020 en aanvraag 2021. 
 
Weert, 28 december 2020 
 
Geacht college, 
 
Voorafgaand willen wij onze dank uitspreken voor het feit dat de gemeente Weert ons en daarmee 
de dartsport het vertrouwen en aanzien geeft die naar onze mening ook past bij het niveau waarin 
wij onze sport beoefenen. 
 
Bij deze dienen wij, The Fanatics Weert, de evaluatie in voor de vaststelling van de subsidie 2020 en 
vragen wij tevens een nieuwe subsidie aan voor 2021. 
 
Voor het verkrijgen van de subsidie hebben wij aan een aantal verplichtingen moeten voldoen. 
Hieronder staan deze verklaard: 
 

• In 2020 hebben wij een toekomstvisie uitgewerkt voor de periode 2020-2025. Deze is in de 
mail bijgevoegd.  

• In 2020 zouden wij enkele dartclinics geven aan basisscholen in Weert. Dit heeft helaas niet 
kunnen plaatsvinden. De reden is logischerwijs dat dit niet verantwoord was gezien het 
besmettingsgevaar rondom het coronavirus. Echter voorafgaand hebben wij wel onze 
voorbereidingen hierop getroffen en zijn daarmee klaar om dit uit te voeren wanneer het wel 
weer mogelijk is. De voorbereidingen welke wij getroffen hebben voor deze dartclinics zijn: 

o aanschaf van een mobiele dartbaan welke we meenemen naar de basisscholen; 
o aanschaf van een dartbord voor de mobiele dartbaan; 
o Powerpoint-presentatie opgezet voor de leerlingen; 
o Diverse oefeningen bedacht voor de leerlingen. 

• In 2020 hebben wij The Fanatics Weert als vereniging ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel. Deze voorwaarde was vanuit de gemeente Weert opgelegd. Alle documenten 
zijn half december 2020 opgemaakt en verstuurd naar de Kamer van Koophandel te 
Eindhoven voor verwerking. 

• De teammanager van The Fanatics Weert heeft zich tevens als ‘supporter’ en eenmaal als 
‘speler’ aangemeld bij de werkgroepen van het Weerter Sportakkoord. Ook hiermee wordt 
een bijdrage geleverd aan de sportcultuur in Weert. 

 
Wij gaan er hiermee vanuit te hebben voldaan aan alle verplichtingen voor zo ver het binnen onze 
mogelijkheden lag.  
 
Met vriendelijke groet, 

Fanatics Weert  




