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Aanvraagform

ul ier vaststelling su bsidie
Eindrapportage Project Weert 600 jaar stad (eindconcept)
Jubileumboek / fotoboek Weert 60O jaar stad

Geacht college,
Aan de stichting Weert 6@ jaar stad ¡s op 20 augustus 2013 en op 4 april 2014 subsidie verleend
voor de uitvoering van de 1c, 2e en 3" fase van het project Weert 600 jaar stad. De totale omvang van
de door u verleende subsidies is € 450.000,=.
Voor subsidievaststelling is een ingevuld aanvraagformulier (bijlage 1) en een inhoudelijke
eindrapportage van het project 'Weert 6ü) jaar stad" vereist. Deze vereiste eindrapportage
(eindconceptltreft u hierbij aan (bijlage 2).
Evoluøtle van hct protect dWcert 6ú) jøor stod'.
Er is in de evaluatie expliciet aandacht besteed aan het evalueren van het proces en van het project
zelf. ln de financiële paragraaf zíjn op hoofdlijnen de kosten en uitgaven verantwoord. ln de
jaarrapportages en jaarrekeningen 2013, 2Ot4 en 2015 wordt verdere financiële verantwoording
afgelegd. De Jaarrapportages en Jaarrekeningen worden separaat in maart - april 2015 aan het
gemeentebestuur aangeboden.
Het verzoek van de gemeenteraad, om ruim aandacht te besteden aan de resultaten en effecten van
het Jubileumjaar, is in de rapportage verwerkt. Er zijn berekeningen gemaakt van de economische
waarde en ook de mediawaarde. De onderliggende berekeningen stellen wij u, desgewenst, graag ter
beschikking.
Het bureau Toponderzoek heeft een telefonisch onderzoek uitgevoerd in de regio van Weert en
gebruik gemaakt van een onderzoek panel voor de gehouden enquête in Weert. WW-Magazine en
WeertdeGekste zi¡n bij dit ondezoek betrokken. Met totaal ca. 700 respondenten zijn de
o nde rzoe ksgegevens re presentatief.
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Uit de gehouden onderzoeken komt naar voren dat elke geihvesteerde euro meer dan vijf euro heeft
opgeleverd aan mediawaarde en economische waarde. De maatschappelijke waarde van Weert 600
is niet in de cijfers opgenomen omdat een juist beeld onmogelijk is te geven. Bijzonder is de
financiële en materiele bijdrage van het project aan o.a. de Voedselbank en het Toon Hermanshuis.
De definitieve versie van de projectevaluat¡e

wordt momenteel van verdere lay-out voorzien, gedrukt

en wordt ín maart 2015 officieel aan het gemeentebestuur aangeboden. Aan het aanbieden van het
evaluatierapport aan het gemeentebestuur zal een persmoment worden verbonden.

tubíleumbekWeert 6ü) jaar stod
Naast de eindrapportage treft u als bijlage het jubileumboek / fotoboek van het "Project Weert 600
jaar stad" aan (bijlage 2). Het jubileumboek geeft beeldinformatie over alle gehouden evenementen,
waaronder de evenementen die in de resultaatsverplichting zijn opgenomen. ln het Jubileumboek is
de gemeente Weert vernoemd.
StadspromotÍe
ln het Jubileumiaar 2OL4 zijn er veel publicaties en TV uitzendingen geweest die een beeld geven van
de gehouden evenementen. Weert 600 jaar stad heeft voor de stad Weert en ook de part¡cipanten ¡n
W600 totaal meer dan 1,1. miljoen euro aan free publicity opgeleverd. Een resultaat waar we als

stichting W6@ trots op zÜn.
H et

lubí I eu mloo r i n beeld

Op de site http://www.metons¡nweert.nl/nl/v¡deos zijn meerdere video's terug te eien van

evenementen uit het jubileumjaar 2014. Het bestuur van de st¡cht¡ng Weert 600 iaar stad beveelt u
aan om deze video's te bekijken en daardoor een nog completer beeld te venverven van het
succesvolle Jubileumjaar 2O14.
Het bestuur van de stichtíng W600 neemt aan dat met deze verantwoording overgegaan kan worden
tot subsidievaststelling. Wij zien de subsidievaststelling graag tegemoet.
De stichting W600 heeft voor de organisatie van het project Weert 600 jaar stad een acht gekregen
als waardering van de bewoners uit stad en ruimere regio lBron: Toponderzoek 20151. De gemeente
Weert is een sleutelspeler geweest om deze waardering te kunnen bereiken. De gegeven waardering

geen waardering voor de st¡cht¡ng W6(X) ín engere zin maar voor alle partners, organisatoren,
vrijwilligers, bedrijven en personen die het "Project Weert 600 jaar stad" mogel'ljk hebben gemaakt.
De stichting W600 is dan ook b'rjzonder dankbaar voor de verleende ondersteuning.
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