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Ref. nummer
Uwref. nr.
Bijlage

Gemeente Weert
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 950
6000 AZ Weert

WRT-022162

Vastelling subsidie escaperoom
24 augustus 2021
21-520
1162736
formulier incidentele subsidie

Geachte College,
Op 4 maart hebben wij van uw gemeente een beschikking ontvangen voor de activiteit
'Escape Room - op weg naar de brugklas', die wij samen met Punt Welzijn zouden
uitvoeren. Deze activiteit is gericht op alle groep 8 leerlingen van de gemeente Weert en
zou plaatsvinden in het schooljaar 2020/2021.
Helaas heeft deze activiteit vanwege de Corona-pandemie en daaraan gelieerde
maatregelen geen doorgang kunnen vinden. Na uitstel en afweging van alternatieven
hebben we na ambtelijk overleg besloten de activiteit te annuleren. Hierbij willen we u
hiervan formeel in kennis stellen.
Vanzelfsprekend zullen we het ontvangen voorschot van € 925,- terugbetalen. Wij zullen
ons ten behoeve van de administratieve afhandeling hiervan wenden tot
onze contactpersoon met betrekking tot deze activiteit.
We bedanken het college voor het vertrouwen.

Directeur-bestuurder
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SUBSIDIEVASTSTELLING INCIDENTELE SUBSIDIE
ARTIKEL 4:23 LID 3 SUB D ALGEMENE WET BESTUURSRECHT
A. CONTACTGEGEVENS
Naam organisatie:
KvK-nummer:
(inschrijvingsnr. Kamer van Koophandei)

Postadres:
(adres, postcode, plaats volgens KvK)

Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin MiddenLimburg
61789313
Vogelsbleek 10
6001 BE Weert

Rekeningnummer (IBAN):
Tenaamstelling IBAN:
(naam gekoppeld aan rekeningnummer)

Contactpersoon organisatie:
(naam contactpersoon voor subsidies)

Telefoonnummer en
e-mailadres contactpersoon:

• Wij verzoeken u om de contactgegevens zorgvuldig in te vullen.
• De gemeente Weert is verplicht om alle correspondentie over de subsidieverstrekking
naar het postadres te sturen dat is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.
• Als wij vragen hebben over uw aanvraag voor subsidie(verlening), dan nemen wij
telefonisch of per e-mail contact op met de door u aangegeven contactpersoon. Lukt
dit niet, dan vragen wij de informatie schriftelijk op.
B. BESTUURSVERKLARING

De onder C genoemde bestuurders verklaren:
• Als actueel bestuurder van de organisatie te zijn ingeschreven in het Handelsregister
van de Kamer van Koophandel en de organisatie door onderstaande ondertekening
rechtsgeldig te vertegenwoordigen.
• Kennis genomen te hebben van het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening
Weert 2017 en artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht.
• Dit formulier met bijbehorende bijlage(n) ter verkrijging van een gemeentelijke
subsidie volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.
C. BESTUURSGEGEVENS EN ONDERTEKENING / ^
Functie:
Naam:
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Voorzitter

w

Secretaris
Penningmeester

Bij de verwerking van de persoonsgegevens houdt de gemeente rekening met de geldende privacyregelgeving.
Meer informatie kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens:
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Teiefoon: (0495) 57 50 00 - E-maii: gemeente@weert.ni
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert

D. OVERIGE GEGEVENS
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E. VRAGEN/OPMERKINGEN

Deze ruimte kunt u gebruiken voor eventuele vragen en/of opmerkingen.
Indien nodig nemen wij dan contact met u op.
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F. INDIENEN AANVRAAG

• Alleen een volledig ingediende aanvraag kunnen wij in behandeling nemen.
• U hoeft slechts één ondertekend exemplaar (met bijlagen) op te sturen.
• U kunt uw aanvraag alleen per post indienen (dus niet via e-mail), gericht aan:
College van Burgemeester en Wethouders van Weert
Afdeling OCSW
Postbus 950
6000 AZ WEERT

• U kunt uw aanvraag ook persoonlijk afgeven bij de service- en informatiebalie (of in
de brievenbus stoppen) van het stadhuis aan de Wilhelminasingel 101 te Weert.
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versie 06-2020

Verzenddatum aanvraag:
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College van B&W
Postbus 950
6000 AZ Weert
£\ j^C’t tó L 0(16 lO

Opuoeden doe je niet alleen!
HOSCC

