
GEMEENTE WEERT 
-030075 

L 8 OKI im 

Aan het college van 
Burgemeester en wethouders van Weert 
t.a.v. afdeling OCSW 
Postbus 950 
6000 AZ WEERT 

SUBSIDIEVERLENING 
2022 

Eenmalige subsidie 

A. ALGEMEEN 
Naam organisatie: Zelfregie BV 

Inschrijvingsnummer KvK 
(Kamer van Koophandel): 

24376863 

Postadres (straat, postcode, 
plaats) volgens inschrijving 
KvK: 

Postbus 390, 5900 AJ Venio 
Jan van Venlostraat 1, 5915 AK Venio 

E-mail adres volgens 
inschrijving KvK: 

info@zelfregie.nl 

Bank- of gironummer 
volgens inschrijving KvK: 
Naam contactpersoon van 
de organisatie voor 
subsidies: 

 

Telefoonnummer van deze 
contactpersoon: 
E-mail van deze 
contactpersoon: 

@zelfregie.nl 

De gemeente Weert is verplicht om alle correspondentie over de subsidieverstrekking naar het postadres van de 
organisatie te sturen dat is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. 

Als wij vragen hebben over uw aanvraag voor subsidieverlening, dan nemen wij telefonisch of per e-mail contact 
op met de door u aangegeven contactpersoon. Lukt dit niet, dan sturen wij een e-mail naar het e-mail adres 
volgens inschrijving Kamer van Koophandel of vragen 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 de 'Subsidieregeling Professionele Instellingen Weert 2017'; 

• Dit formulier met bijbehorende bijlage(n) ter verkrijging van een gemeentelijke subsidie 
naar waarheid te hebben ingevuld; 

• Aan de daartoe bevoegde instantie alle inlichtingen te zullen verstrekken, welke benodigd 
zijn voor de toepassing van de '.Algemene subsidieverordening Weert 2017' en de 
'Subsidieregeling Professionele Instellingen Weert 2017'. 

C. BESTUURSGEGEVENS 
Functie: Naam: Hapdtekening 
Voorzitter:  

Secretaris: 

Penningmeester: 
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D. EISEN EN VERPLICHTINGEN 
Kruis aan wat van toepassing is. Ja Nee 

1 de activiteit is in hoofdzaak gericht op inwoners van de 
gemeente Weert; 

X 

2 
Onze statuten zijn al eerder ingediend bij de gemeente 
Weert en zijn in de tussentijd niet gewijzigd: 

X 

Indien het antwoord op vraag 2 'nee' is, dient u de statuten als bijlage bij aanvraag 
toevoegen! 

E. BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT(EN) WAARVOOR SUBSIDIE WORDT AANGEVRAAGD 

Hier dient u te beschrijven: 
voor weike activiteit(en) u subsidie aanvraagt, en: 
een begroting van de te maken kosten en de dekking daarvoor, en: 
een aanduiding van het gevraagde subsidiebedrag, en: 
een motivering waarom de activiteit(en) naar uw oordeei in aanmerking komen voor subsidie 
door de gemeente Weert. Hierbij dient u in ieder gevai aan te geven: voor wie zijn de 
activiteiten bedoeid (doeigroep), hoe draagt de activiteit bij aan de doeisteilingen van de 
gemeente Weert in het sociaai domein? 

LI mag de beschrijving van de activiteit(en) ook als bijlage bij deze aanvraag voegen. Indien nodig 
nemen wij contact met u op voor aanvullende gegevens. 

Deze aanvraag betreft een bedrag van € 7.660,- i.v.m. gewijzigde afspraken CAO middeninkomens 
zorg en welzijn: een arbeidsmarkttoeslag 1,13 % vanaf 01-01-22. Deze toeslag was nog niet 
doorberekend in de reeds gemaakte subsidieafspraken ZRC Weert, Pitstop en Herstelhuis Midden 
Limburg voor 2022. 

F. OPMERKINGEN 

Deze ruimte kunt u gebruiken voor eventuele vragen. Wij nemen dan contact met u op. 

G. WIJ VERZOEKEN U TE DENKEN AAN: 

• Het opsturen van één ondertekend exemplaar van dit formulier. 
• Het bijvoegen van de statuten (tenzij deze al in het bezit van de gemeente zijn) 
• Het bijvoegen van de begroting (inkomsten/uitgaven). 

Bij de verwerking van de persoonsgegevens moet de gemeente rekening houden met de Wet 
bescherming persoonsgegevens. Meer informatie over deze wet is verkrijgbaar via het Infocentrum 
van het stadhuis of de gemeentelijke website onder www.weert.nl 
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