
 

 

SCHRIFTELIJK INDIENEN 12 WEKEN VOOR AANVANG VAN DE ACTIVITEIT(EN)* 
 

Aan het college van  

Burgemeester en wethouders van Weert 

t.a.v. afdeling OCSW 

Postbus 950 

6000 AZ WEERT 

SUBSIDIEVERLENING 
2013 

Eenmalige subsidie  

o.b.v. begrotingspost 

A. ALGEMEEN 

Naam organisatie: Stichting Weert 600 jaar stad 
 

Inschrijvingsnummer KvK 
(Kamer van Koophandel): 

57276986 
 

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

Wilhelminasingel 12a, 6001 GT WEERT 
Postbus 125, 6000 AC WEERT 
 

E-mail adres volgens 
inschrijving KvK: 

info@cmweert.nl 

Bank– of gironummer 

volgens inschrijving KvK: 

169189767 

Naam contactpersoon van 
de organisatie voor 
subsidies: 

Huub Keijzers, projectmanager Weert 600 jaar stad (2e fase) 
i.a.a. Sonja Blok, Centrummanager W600 
i.a.a. Frans Maes, secretaris stichting Weert 600 jaar stad 

Telefoonnummer van deze 
contactpersoon: 

0495-575309 / 06-11388652 
 

E-mail van deze 
contactpersoon: 

h.keijzers@weert.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 Welzijn en 
evenementen 2013” en de “Deelsubsidieverordening Evenementen2013”; 

 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 Welzijn en evenementen 2013” en de 
“DeelsubsidieverordeningEvenementen2013”. 

 

C. BESTUURSGEGEVENS 

Functie: Naam: Handtekening 

Voorzitter: 
 
 

A.A.M.M. Heijmans  

Secretaris: 
 

 

F.J.M. Maes  

Penningmeester: 
 
 

G.A.M. Berns  

 
* of in elk geval vóórdat de activiteit(en) waarvoor subsidie wordt aangevraagd zijn afgerond (art. 
4:29 Awb) 



 

 

 

D. EISEN EN VERPLICHTINGEN 

 Kruis aan wat van toepassing is. Ja Nee 

1 Onze organisatie ontvangt in het jaar 2012 een jaarlijkse 
subsidie van de gemeente Weert. 

 X 

2 

 
Onze organisatie is statutair opgericht op: 

 
Statuten als bijlage bij aanvraag toevoegen! 

 
18 februari 2013 

 

 

F. BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT(EN) WAARVOOR SUBSIDIE WORDT AANGEVRAAGD 
 
Hier dient u te beschrijven: 

- voor welke 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 oordeel in aanmerking komen voor subsidie door de 

gemeente Weert. 
 
U 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. 

Weert verwierf in 1414 marktrechten. In 2014 bestaat de stad Weert 600 jaar.  
Een reden om te vieren en ook om trots te zijn op onze stad.  
 
De gemeenteraad van Weert heeft daarom op 27 juni 2012 besloten een voorbereidingskrediet ter 
beschikking te stellen voor de 1e fase (programmering W600) zijnde groot € 85.000,= exclusief BTW. 
Verwezen wordt naar raadsbesluit RAD-000662 (bijlage 3). Op basis van dit raadsbesluit is een 

gemeentelijke subsidie verstrekt aan de stichting W600 ad. € 85.000,=. 
 
De stichting Weert 600 jaar stad heeft aan het gemeentebestuur een uitvoeringsprogramma 
voorgelegd. Op grond van dit uitvoeringsprogramma W600 heeft de gemeenteraad op 26 juni 2013 
een aanvullend krediet ter beschikking gesteld voor de 2e fase (voorbereiding en uitvoering 
programma W600) zijnde groot € 365.000,= (1e en 2e fase samen € 450.000,=). 

 
De stichting vraagt met deze aanvraag de aanvullende subsidie aan van € 365.000,=. Dit voor de 
voorbereiding en uitvoering van het Jubileumprogramma 2014. 
 

Resultaten en activiteiten: 
 Het stimuleren van inwoners, verenigingen en organisaties om actief deel te nemen aan de 

voorbereiding en uitvoering van het jubileumprogramma 2014 van Weert 600 jaar stad. 

 Het opstellen van het projectplan voor de 2e fase. 
 Het definitief uitwerken en tot uitvoer (laten) brengen van het jubileumprogramma 2014. 
 Het realiseren van secundaire geldstromen (subsidies, fondsen, sponsoring, etc.). 
 Het opstellen, uitwerken en uitvoeren van het communicatieplan Weert 600 jaar stad. 
 Het evalueren van het jubileumjaar 2014. 
 
Geraamde inkomsten (1e en 2e fase samen): 

 Subsidie gemeente Weert                                                        € 450.000 
 Subsidie provincie Limburg                                                      € 100.000 
 Fondsen                                                                                 €   50.000 
 Sponsorbijdragen en adopties projecten                                    € 200.000 
 Giften                                                                                    €   10.000 
Totaal                                                                                          € 810.000 

 

Geraamde kosten (1e en 2e fase samen): 
 Evenementen                                                                          € 550.000 
 Communicatie, marketing en stadspromotie                               € 200.000 
 Organisatie, sponsorwerving, sponsor pakketten                        €   20.000 
 Overig (5 %)                                                                           €   40.000 
Totaal                                                                                           € 810.000 

 
 
 
 



 

 

 
Bijlage 1: Statuten stichting Weert 600 jaar stad 

Bijlage 2: Huishoudelijk Reglement stichting Weert 600 jaar stad 
Bijlage 3: Raadsbesluit RAD 000662 

Bijlage 4: Raadsbesluit RAD 000817 
Bijlage 5: Plan van aanpak Weert 600 jaar stad 2e fase 
 

 

 

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. Het tweede exemplaar kunt u behouden 

voor uw eigen administratie. 
 Het bijvoegen van de statuten. 
 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 

 


