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GEMEENTE vVEERT

ONDERWERP

vaststellen subs¡die 'Weert 600 jaar stad'

ADVIES

Besluiten om:
1. de subsidie verleend aan de stichting Weert 600 jaar stad vast te stellen op € 446.388,-
conform bijgevoegde concept-beschikking.
2. de raad te informeren conform bijgevoegde raadsinformatiebrief.

TOELICHTING

Relatie met vorig voorstel:
BW-006323 verlenen subsidie € 85.000 aan Stichting Weeft 600 jaar stad
BW-007100 verlenen subsidie € 365.000 aan Stichting Weert 600 jaar stad
BW-008242 evaluatie project Weert 600 jaar stad

Algemeen:
Voor het project'Weert 600 jaar stad'is een subsidie verleend van in totaal
maximaal € 450.000,-. Het project is afgerond en u heeft op 24 maart 2OL5
kennisgenomen van de evaluatie (rapport en jubileumboek). Conform de "Algemene
subsidieverordening welzijn en evenementen 2013" moet de subsidie vastgesteld worden.

Argumenten:
De eindrapportage (zowel financieel als inhoudelijk), de jaarverslagen en jaarrekeningen
2OL3,2Ol4 en 2015 geven een duidelijk beeld van de organisatie, de gevoerde strategie
en het gevoerde beleid. Het jubileum-/fotoboek geeft beeldinformatie over alle gehouden
evenementen waaronder de evenementen die in de resultaatverplichting zijn opgenomen
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De subsidie voor dit project is verleend in 2 fases: C 85.000,- voor de voorbereiding
(beschikking d.d. 20 augustus 2013 en € 365.000,- voor de uitvoering (beschikking d.d.
4 april2OL4).In beide beschikkingen zijn verplichtingen opgenomen. Uit de
eindrapportage blijkt dat aan die verplichtingen is voldaan: het resultaat van de
jubileumviering is meetbaar gemaakt (mate van participatie, bezoekersaantallen, invloed
op het vestigingsklimaat). Uit de financiële verantwoording blijkt dat de middelen zijn
besteed aan de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend.

De stichting W600 heeft een voordelig exploitatieresultaat (overschot) behaald ad.
€ 3.6!2,=. Dit betekent dat de subsidie lager wordt vastgesteld dan verleend. De stichting
W600 heeft dit bedrag al overgemaakt aan de gemeente Weert. Voor de verschillende
boekjaren heeft de stichting goedkeurende accountantsverklaringen overlegd.

Het bestuur van de stichting W600 is voornemens de stichting te ontbinden. Voorwaarde
voor ontbinding is dat de boeken en bescheiden van de beëindigde rechtspersoon nog
zeven jaar bewaard worden door een bewaarder. Het bestuur van de stichting heeft de
gemeente Weert gevraagd om als bewaarder op te treden. Dit voorstel wordt ambtelijk
verder onderzocht. Indien nodig wordt dit verzoek nog apaft aan uw college voorgelegd.

Gelet op het belang van dit project stellen wij voor om de raad te informeren over uw
besluit door middel van bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief.

Kanttekeningen:
Niet van toepassing

JU RIDISCH E GEVOLG EN (o.a. FATALE TERMIJ N EN/ HAN DHAVING)

De subsidievaststelling is uitgevoerd conform de afspraken in Algemene
Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013. De subsidierelatie met de stichting
Weert 600 jaar stad is na subsidievaststelling beëindigd.

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

De subsidie is betaalbaar gesteld, ten laste van het budget POO273tt2 en P00213233
W600 en aanvullend krediet. Het restantbedrag, te weten €3.6t2,- heeft de stichting al
overgemaakt aan de gemeente Weeft. Er zijn verder geen financiële gevolgen.
Aan dit besluit zijn geen personele gevolgen verbonden.

COM MUNICATIE/ PARTICIPATI E

Voor wie is dit advies van belano?:
* Overigen (bijv. afzender/aanvrager)
Nadere specificatie: Stichting Weert 600 jaar stad

* TILS-lijst
* Beschikking
Nadere specificatie:

* Niet van toepassing

OVERLEG GEVOERD MET

Intern:
H. Driessens (fínancieel adviseur)
H. Keijzers (projectleider W600)
M. Aerdts (financieel adviseur)
M. Rosbergen (juridisch beleidsadviseur)

Pagina 2



Extern:
Niet van toepassing

BIJLAGEN

Openbaar:
1. concept-beschikking
2. aanvraag subsidievaststelling, incl eindrapportage
3. concept-raadsi nformatiebrief

Niet-ooenbaar:
Niet van toepassing
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GEMEENTE vvEERT

Stichting Weeft 600 jaar stad
Het bestuur
Postbus 125
6000 AC WEERT

weert, l0SEP,2015

Onderwerp
Ons kenmerk

beschikking subsidievaststelling project Weert 600 jaar stad
Zaak-33271

Geacht bestuur,

U heeft een aanvraag voor subsidievaststelling ingediend bij de Gemeente Weeft.
Hiermee vraagt u ons om de verleende subsidie voor de organisatie van het project Weert
600 jaar stad vast te stellen. In deze beschikking leest u ons besluit.

Subsidie
Wij stellen de subsidie vast op een bedrag van €446.388,-. Op basis van de aangeleverde
documenten hebben wij vastgesteld dat de projecten waarvoor subsidie is verleend zijn
verricht en u heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen, voorwaarden
en/of eisen.

Voorschot
U heeft een voorschotbedrag op de subsidie gekregen. In totaal was dit een bedrag van
€ 450.000,-. De subsidievaststelling is lager dan het uitbetaalde voorschot. Het
restantbedrag, te weten € 3.672,- heeft u al overgemaakt aan de gemeente Weert. Er
hoeft dus geen verrekening meer plaats te vinden.

Verzoek bewaren stukken
U heeft aangegeven dat u voornemens bent de stichting Weert 600 jaar stad te ontbinden
Voorwaarde voor ontbinding is dat de boeken en bescheiden van de beëindigde
rechtspersoon nog zeven jaar bewaard worden door een bewaarder. U heeft ons gevraagd
om als bewaarder van de betreffende stukken op te treden. Wij hebben uw voorstel in
overweging en zullen u op korte termijn in een afzonderlijke brief laten weten of wij
kunnen instemmen met uw verzoek. Contactpersoon voor dit onderwerp is dhr. H.
Keijzers, bereikbaar via (0495) 575 309 of via h.keijzers@weert.nl.

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen
aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ WEERT

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, adres, datum en handtekening;
- een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur

een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
- de reden waarom u bezwaar maakt.

Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal.

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: 14 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert
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Tot slot
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Twan Joosten, bereikbaar via
(0495) 575 488 of per e-mail t.joosten@weert.nl.

Hoogachtend,
Het college bu emeester en

M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris

Bijlage(n)
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GEMEENTE vtlE E RT

Leden van de gemeenteraad

Weert, 10 september 2015

Onderwerp : Weert 600 jaar stad

Beste meneer, mevrouw,

De stichting Weeft 600 jaar stad (W600) heeft het project "Weert 600 jaar stad"
inhoudelijk en financieel afgerond.
o De inhoudelijke evaluatie van het project d.d. maart 2015 is in het le kwaftaal 2015

afgerond, toegezonden en in de informatieve vergadering van de gemeenteraad, op
woensdag 15 april 2015, door het bestuur van de st¡chting toegelicht.

. De financiële verantwoording is afgerond na het 2e kwartaal 2015. Op basis van de
inhoudelijke evaluatie en financiële verantwoording heeft de subsidievaststelling voor
dit project plaatsgevonden.

Zoals aan de gemeenteraad is toegezegd ontvangt u hierbij alle jaarstukken van de
stichting Weert 600 jaar stad (jaarverslagen, jaarrekeningen en goedkeurende
accountantsverklaringen over de jaren 2Ot3,2OL4 en 2015).

De gemeentelijke subsidie van totaal € 450.000,= is in overeenstemming met het
exploitatieoverschot (€3.6L2,=) lager vastgesteld op een bedrag van € 446.388,=.
De stichting W600 heeft een voorschot op de subsidie ontvangen van € 450.000,=.
Het verschilbedrag is door de stichting W600 in juli 2015 overgemaakt op de bankrekening
van de gemeente Weert. De beschikking subsidievaststelling project Weert 600 jaar stad
(zaak-33271) treft u aan als bijlage bij deze brief.

Het bestuur van de stichting W600 is voornemens de stichting te ontbinden nadat de
jaarstukken ter kennis zijn gebracht van de gemeenteraad.
Voorwaarde voor ontbinding is dat de boeken en bescheiden van de beëindigde
rechtspersoon nog zeven jaar bewaard worden door een bewaarder. Het bestuur van de
stichting heeft de gemeente Weeft gevraagd als bewaarder op te treden. Dit voorstel
wordt ambtelijk verder onderzocht.

Met vriende groet,
burgem ers,

<=..]

M.H.F
gemeentesecretaris

Jaarstukken
Beschikking

de stichting Weert 600 jaar stad.
project Weeft 600 jaar stad

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: 14 0495 of (0a95) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website : www.weert. nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert

Bijlage(n)
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aarstad.nliCollege van burgemeester en wethouders
van de gemeente Weert
Postbus 950
6000 AZ WEERT

c.c Marie-Lou Rosbergen-Jansen

Saskia Doek
Twan Joosten

Onderwerp

Uw kenmerk:
Bijlagen:
Datum:

Subsidievaststelling project Weert 600 jaar stad
Financiële verantwoording stichting Weert 600 jaar stad
Zaak-33271
Jaarverslagen, jaarrekeningen en goedkeurende verklaringen 2OL3,20L4 en 2OL5
27 augustus 2015

Geacht college,

De stichting Weert 600 jaar stad (W600) heeft in het 1" kwartaal 2015 het project "Weert 600 jaar stad"
inhoudelijk afgerond en de inhoudelijke evaluatie aan het college toegezonden. ln de informatieve vergadering
van de gemeenteraad op woensdag 15 april 2015 heeft ons bestuur een toelichting gegeven op de inhoudelijke
evaluatie en de effecten van het jubileumjaar en zijn de gestelde vragen beantwoord.

Zoals verwoord in artikel 14 lid 6 van de "Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013" en de
betreffende subsidiebeschikkingen fase 1 en fase 2, dient de vaststelling van de verleende subsidies plaats te
vinden op basis van een inhoudelijke evaluatie en effecten van het project alsook een financiële
verantwoording (jaarverslagen, jaarrekeningen en goedkeurende accountantsverklaring).

Zoals gesteld heeft de inhoudelijke evaluatie met uiteindelijke effecten plaatsgevonden door middel van de
"Evaluatie Weert 600 jaar stad". De financiële verantwoording was daarbij voorzien in het 2' kwartaal 2015.
De financiële verantwoording in het 2e kwartaal 2015 is niet haalbaar gebleken. Het bestuur van de stichting
W600 heeft op 2 juni 2015 het college verzocht om in te stemmen met een latere toezending van de financiële
verantwoording. Op 18 juni 2015 heeft het college uitstel verleend tot en met 30 september 2015. De
financiële verantwoording treft u als bijlagen aan van deze brief. Wij zien de definitieve subsidievaststelling
graag tegemoet.

Bij het beschikbaarstellen van het aanvullende raadskrediet (RAD-000817 d.d.26 juni2013)en bij de
oprichting van de stichting W600 is vastgelegd, dat de niet benutte middelen terug vloeien naar de gemeente
Weert. Het project Weert 600 jaar stad kent over de jaren 20!3,20L4 en 2015 een exploitatieoverschot van
totaal € 3.612,=. Dit overschot is, zoals is overeengekomen, door de stichting W600 overgemaakt naar de
bankrekening van de gemeente Weert (Bank Nederlandse Gemeente te Den Haag, rekeningnummer
N1138NGH0285009303) onder vermelding van "Restsaldo stichting Weert 600 jaar stad".

Weert 600 jaar stad
p/a Centrummanagement Weert . Wilhelminasingel 12a, 6001 GT Weert . Postbus 125, 6000 AC Weert

T. +31 (0) 495 - 586 911 . E. contact@weed6OOjaarstad.nl. f. www.weert6OOjaarstad.nl
RABO Bank 769789767 . IBAN NL44 RABO 0169189767 o l(vK 57276986



Om onnodige kosten te voorkomen is het belangrijk dat de stichting ontbonden wordt voor 31 december 2015,
Daarvoor is het noodzakelijk dat de vaststelling van de gemeentelijke subsidie plaatsvindt voor 1 oktober 2015.
Mocht dit onverhoopt niet mogelijk zijn dan moet de stichting Weert 600 jaar Stad mogelllk alsnog een beroep
doen op het exploitatieoverschot van € 3.612,=.

Het bestuur van de stichting W600 is voornemens om, na behandeling van de jaarstukken ln de gemeenteraad,
de stichting W600 in het 4'kwartaal 2015 te ontbinden. Om deze ontbinding mogelijk te maken is het van
belang dat de boeken en bescheiden van de stichting W600 zeven jaar worden bewaard door een
rechtspersoon. De stichting W600 verzoekt de gemeente Weert om als bewaarder van de boeken en
bescheiden van de stichting W600 op te willen treden. Als de gemeente Weert ¡nstemt met het optreden als

bewaarder, dan zullen de boeken en bescheiden van de stichting W600 digitaal aan de gemeente Weert
worden aangeboden. Wij zien uw instemmende reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

(

Fr

Secretaris



Jnnnve RSLAG Sr¡cnr¡rue We¡nr 600 JAAR Srno

BJ 2013

Opgesteld in overeenstemming met de "Richtlijnen voor de (finonciële)jaorversloggeving voor kleine
orgonisoties zonder winststreven" von de Rood voor de Joorversloglegging.

Srrcxr¡ruc Wrenr 600lnnn Srno

Postadres:
Bezoekadres

Website:

Mail:
Telefoon

Postbus 125, 6000 AC WEERT

Wilhelminasi ngel t2a, 6001 GT WEERT

www.weert600iaarstad.nl
contact@weert600iaarstad.n I

00.31.495 534681_

tJAARVERSLAG STICHTING WEERT 600 JAAR STAD 2013



lrutouo vAN Dlr JAARVERSTAG

Algemeen
Stotutaire noom, vestigingsploots en rechtsvorm, en de somenstelling von bestuur en directie

3

1. Doelstelling van de Organisatie
Met welk beleid die doelstelling wordt nagestreefd en op welke wijze de belangrijkste
octivite ite n d oa ri n posse n.

2. Belangrijkste activiteiten en resultaten
Voor zover de moatschappelijke betekenis von de octiviteiten slechts beperk uit de

finonciële gegevens van de joarrekening blijken, geeft de orgonisotie het resultaot von de

activiteiten weer. lndien mogelijk ondersteunt zij dit door gekwantificeerde informøtie.

3. Belangrijke bestuurlijkevoornemens
lnclusief de, in het nieuwe jaar, genomen besluiten en de financiële vertoling daarvon.

4. Samenvattende begroting van het totaalproject Weert 600 jaar stad
Mits de functie die zij aan de begroting toekent dot niet zinvol mookt.

5. Omvang en functie vrij besteedbaar vermogen
Beleid met betrekking tot de omvang en functie von het vrij besteedbore vermogen.

6. Belangrijke wijzigingen in de (statutaire) doelstelling
lndien er wijzigingen von toepassing zijn, worden die met redenen omkleed.

7. Uiteenzetting van het gevoerde beleggingsbeleid en inzicht in de risico's

8. Financiële gegevens en Jaarrekening 2013

9. Vaststelling jaarverslag 2013

Bijlage 1: Jaarrekening2OlS inclusief controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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Ate ru¡¡lr¡
De stichting is opgericht op 1-8 februa ri 2013, draagt de statutaire naam Weert 600 jaar Stad (W600)
en is gevestigd in Weert, Wilhelminasingelt2a,600l GTWeert.

De samenstelling van het bestuur W600 was op 18 februari 2013 als volgt:
Voorzitter: Heijmans, Adrianus Antonius Marinus Maria, geboren te Steenbergen op 21-

oktober 1953.
Secretaris: Maes, Franciscus Jacobus Maria, geboren te Weert op 22 september 1942.
Penningmeester: Berns, Gerardus Albertus Martinus, geboren te Gendt op 30 augustus 1959.
Lid: Coenen, Julianus Petronella Gerardus, geboren te Weert op 3 oktober 1960.
Lid: Dominikowski, Mathilda Adriana Bernardina, geboren te Heerlen op 8 augustus

1952.

Mutaties samenstelling bestuur W600 in 2013.
t. Bij bestuursbesluit van 3 juli 2013 is ontslag uit het bestuur verleend aan Julianus Petronella

Gerardus Coenen en is de heer Coenen uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel.
2. Bij bestuursbesluit van 24 juli 2013 is de heer Johannes Ludovicus Gerardus Creemers toegetreden

als lid van het bestuur W600 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 57276986 (SBl-

code:94994).

t. Do¡$r¡u-r¡¡e vAN DE ORenrutsnr¡
De stichting heeft als statutair doel;
1. Het vieren en bevorderen van het vieren van het feit dat de stad Weert in he| jaar 20L4

zeshonderd (600) jaar geleden marktrechten heeft verkregen en daardoor een stad is.

2. Het promoten van Weert op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.
3. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband

houden of daartoe bevorderlijk zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door een samenhangend
jubileumprogramma tot stand te laten komen dat een lange termijn bijdrage levert aan
o Het behoud en de verbreding van de huidige kwalite¡ten van Weert.
o Het versterken van de fysieke en sociale infrastructuur.
¡ De toename van het aantal bezoekers, hun verblijfstijd en bestedingen.

De middelen van de st¡chting W600 worden gegenereerd uit:
t. Subsidies.
2. Sponsorbijdragen.
3. Schenkingen, erfstellingen en legaten.

2. Bel-¡rue Rr.lxsrE AcnvtrEtrEN EN RESULTATEN tN 2013

W600 bestuur en organisatie

' Oprichting van de stichting W600, vaststelling van het Huishoudelijk Reglement (HR) en het
afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering voor het bestuur W600 heeft plaatsgevonden in
het 1" kwartaal van 2013. Statuten en HR zijn gepubliceerd op de website
www.weert600iaa rstad.nl.

' De stichting W600 heeft een Comité van Aanbeveling aan zich gebonden dat bestaat uit personen
met een breed netwerk. Het comité richt zich op het aangaan en onderhouden van de relaties
met betrokken organisaties, het bedrijfsleven en fondsenwerving voor het jubileumj aat 2074.ln
de L'fase van het project W600 is de rol van coördinator Comité van aanbeveling verzorgd door
Guido Timmermans. ln de 2'fase van het project is deze rol overgenomen door Astrid Jacobs.

r De stichting W600 heeft de beschikking over een projectmanager en secretariële ondersteuning
en draagt uitvoerende activiteiten op aan:

3JAARVERSLAG STICHTING WEERT 600 JAAR STAD 201.3



. de stichting Centrummanagement Weert (programmering Jr.rbileLrmprogramma, coördinatie
van het Jubileumprogramma en de uitvoering van een viertal evenementen);

¡ het MOIW (MetOnslnWeert) team (communicatie, stadspromotie en profilering W600);
o Blue Thought Advisory (sponsorwerving, contracteren en contractbeheer W600).
De stichting W600 heeft geen eigen uitvoeringsorganisatie of personeel. CMWeert vervult de rol
als uitvoeringsorganisatie W600 (coördinatie van de het jubileumprogramma, de programma
uitvoering, centraal aanspreekpunt) en is daardoor de drijvende kracht binnen W600. CMWeert
en W600 hebben zijn hiertoe een dienstverleningsovereenkomst aangegaan (DVO).

Aan het bestuur van de stichting W600 is personele ondersteuning toegezegd door de provincie
Limburg. Dit in de vorm van personele ondersteuning van de gemeente Weert. Hierdoor is de
gemeente Weert in de gelegenheid gesteld om in de 2" fase van het project W600 de stichting
W600 personeel te faciliteren (projectmanager, secretariële ondersteuning en projectleider
promotie en communicatie. De vertraagde inzet van de provinciale ondersteuning heeft tot
frictiekosten geleid bij de stichting W600.
De stichting W600 heeft gekozen voor de inzet van professionele communicatiebureaus en

sponsorwerver. Dit om de continuTteit en kwaliteit van deze onderwerpen te borgen. De late
besluitvorming omtrent de gemeentelijke ambitie en bijdrage voor het project W600 heeft het
bestuur W600 genoodzaakt om versneld te professionaliseren.
Ten behoeve van een voorspoedige vergunningverlening, facilitering en afstemming heeft de
gemeente Weert een werkgroep Overheid W600 ingericht. De projectleider Overheid W600 is lid
van het projectteam.
Om het programma W600 te verrijken is gebruik gemaakt van een Klankbordgroep en een

Denktank. Een van de resultaten van hun inzet is de toevoeging van de Color Fun Run aan de
Triathlon en Go Refresh.

Binnen het projectteam (zie organogram) vindt de overall en operationele coördinatie plaats tussen
jubileumprogramma, sponsoring, communicatie en facilitering door de gemeente.
o Eén keer per 4 weken de overall coördinatie in het "Breed overleg".
¡ Wekelijks de operationele coördinatie met betrekking tot de W600 evenementen.
o Wekelijks de coördinatie met betrekking tot communicatie, stadspromotie en profilering W600

Organisatie W600

Afbeelding 1: orgonogrøm W600

Projectfasering
Het project Weert 600 jaar stad kent de volgende faserrng:
L. Kredietstelling en opdrachtverstrekking aan Centrummanagement Weert voor het tot stand laten

komen van een stichting Weert 600 jaar stad, het bemensen van deze stichting, het realiseren van
een concept Jubileumprogramma 2014 met bijbehorend dekkingsvoorstel en jet concept
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Jubileumprogramma met dekkingsvoorstel in juni 2013 voorleggen aan de gemeenteraad ter
beslu itvorming (definitieve kredietstel ling).

2. Voorbereiding en organisatie van de evenementen W600 (juli 20L3 tot en met december 2014).
3. Uitvoeringvan hetJubileumprogramma 20L4 met een afsluitende evaluatie (januari 2014 tot april

2}ts).

De gemeenteraad van Weert heeft op 22 mei 20L2 een voorbereidingskrediet ter beschikking gesteld
van € 85.000,= voor de 1" fase, gebaseerd op variant 4 van het betreffende raadsvoorstel RAD 000662
(gemeentelijke subsidie van totaal € 750.000,=). Op grond van dit raadsbesluit heeft het College van
B&W op L8 september 2012 besloten tot opdrachtverstrekking aan Centrummanagement Weert
(realiseren fase 1).

Op basis van het voorstel van de stlchting W600 heeft de gemeenteraad van Weert op 26 juni 2Ot3
een totaalkrediet vastgesteld (fase 1-,2 en 3) van totaal € 450.000,= voor het Jubileumjaar 2014 (RAD

00081-7). Op basis van deze kredietstelling heeft de stichting W600 de onderliggende keuzen gemaakt
en is de 2" fase in voorbereiding genomen.

Jubileumprogramma.
De opdracht aan de stichting Weert 600 is dat het Jubileumjaar 20L4 zich kenmerkt als "van, voor de
door de gemeenschap Weert". Het fundament onder het Jubileumprogramma is gelegd door het
organiseren van een ideeënmarkt in het 4" kwartaal van 2012. Ruim 200 ideeën, verdeelt over 5

thema's zijn vervolgens samengebracht in evenementen en een voorlopig Jubileumprogramma2Ot4.
Op 23 maart 2013 heeft het bestuur W600 het afwegingskader evenementen W600 vastgesteld.
Het voorlopige Jubileumprogramma 2Ot4is ontworpen op een gemeentelijke subsidie van totaal €
750.000,= en een bijdrage van derden (sponsering, fondsen, subsidies) van € 300.000,=.

Op grond van de kredietstelling door de gemeenteraad op 26 juni 2013 heeft het bestuur W600 de
begroting bijgesteld en het concept Jubileumprogramma, op basis van het vastgestelde
afwegingskader, beoordeeld en gewogen. Uitgangspunt voor het bestuur W600 is dat er geen

financiele verplichtingen kunnen worden aangegaan als daar geen inkomsten tegenover staan. Hierbij
is relevant dat deze inkomsten in de tijd duidelijker en concreter worden (sponsorinkomsten, giften,
su bsidiebeschikkingen).

Op basis van de b¡jgestelde begroting W600 en de beoordeling/ weging zijn bij bestuursbesluit de
W600 evenementen opgedeeld in A- en B-evenementen. De organisatoren van de A-evenementen is

gevraagd om hun evenement in voorbereidingte nemen en in oktober 2013 hun definitieve
projectopzet met bijbehorende begroting aan te leveren binnen een vastgesteld financieel kader.
De organisatoren van de B-evenementen is gevraagd zelf mogelijkheden te verkennen om tot
realisering te komen en is een 2" afweging in het vooruitzicht gesteld in het 4" kwartaal 2014.
Een aantal evenementen zijn in staat gebleken om zonder financiële bijdrage van de stichting W600
tot uitvoering te kunnen komen. Totaal zullen 34 W600 evenementen W600 worden gerealiseerd.

Afbeeld i n g 2. Wa a rde ri n gs m otr¡ x eve n e m e nten

+ Gerlnc
# GemiddeldBewoners (mate van paÊicipatie)

.t++ Veel

+ < 1.000 bezoekers

++ 1.000 - 3.000 bezoekers

+++ 3.000 - 6.000 be¿oekers
Bezoekers (mate van bereikf

+#+ > 6.000 bezoêkers

+ Níet
.H lmago versterkend

++ LanP¡ar¡s karakter
Bedrijven (vestig¡ngskl¡maatl

#+ lmâgo & meer¡ar¡g & aantrekkracht

+ laag - laag

++ laag - gemiddeldLow budget, high preformance

.t-++ laag - hoog
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Het actuele Jubileumprogramma W600 is te raadplegen op de website rryww.weert600iaarstad.nl.

lsuutlai"r en fondsen.
De gemeenteraad van Weert heeft totaal € 450.000,= ter beschikking gesteld aan de stichting W600
waarbij richtinggevend de volgende onderverdeling is gemaakt:

. € 250.000,= voor organisatiekosten

' € 200.000,= voor ondersteuning van activiteiten
Naast deze gemeentelijke bijdrage is de verwachting uitgesproken dat totaal € 150.000,= door derden
wordt bijgedragen. De gemeentelijke bijdragen worden op basis van 2 subsidie beschikkingen aan de

stichting W600 beschikbaar gesteld.

Het bestuur W600 heeft zich ten doel gesteld om deze organisatiekosten zo veel als mogelijk te
beperken en te sturen op een maximale omvang van € 85.000,=. De verwachting van het bestuur
W600 is dat deze doelstelling kan worden bereikt.

De stichting W600 heeft bij de provincie Limburg een projectsubsidie verworven van totaal€
100.000,=. Dit op basis van de beleidskaders en uitvoeringsplannen voor actief burgerschap, cultuur en

sport. Een gevraagde bijdrage op basis van de beleidskaders voor economie en concurrentiekracht is

afgewezen. Totaal zijn aan de toegekende subsidie 1-0 W600 evenementen als resultaatsverplichting
verbonden. Deze projectsubsidie is formeel toegekend op 13 november 201-3.

De stichting W600 heeft een subsidiescan laten uitvoeren. Op basis van deze scan zijn organisatoren in
de gelegenheid gesteld om gericht subsidies aan te vragen bij fondsen. Een aantal organisatoren
hebben daar succesvol gebruik van kunnen maken. De mogelijkheid van professionele ondersteuning
op basis van werkelijke kosten is hierbij aangeboden.
De stichting W600 heeft in november 2013 een subsidieaanvraag gedaan bij het Prins Bernard
Cultuurfonds.Hetsubsidiebesluitisdefinitiefgewordeninjuni 2014 Anderefondsenbiedennietde
mogelijkheid voor de stichting W600 om subsidies aan te vragen. Belangrijkste reden is dat de
stichting W600 zelf geen organisator is.

Sponsoring, sponsorwerving en ANBI status.
De stichting heeft op 6 mei 2013 een evenementenbrochure en sponsorbrochure vastgesteld en in
productie genomen voor de werving van sponsormiddelen. ln de periode juni - september 20L3 zijn
contacten gelegd door het bestuur W600 en de coördinator van het Comité van Aanbeveling met
bedrijven en organisaties die Weert een warm hart toedragen.

ln september 201-3 is opdracht gegeven aan Blue Thought Advisory (BTA) om deze contacten om te
zetten in sponsorovereenkomsten en daarnaast ook nieuwe sponsoren aan te werven. Er is een
totaalambitie gesteld van ca. € 300.000,= aan sponsoring waarvan € 160.000,= aan sponsoring in cash
middelen en projectadopties en € 140.000,= sponsoring in de vorm van bartering en verlagingen van
kosten / kortingen op leveringen aan organisatoren. De verwachting van het bestuur W600 is dat deze
doelstelling kan worden bereikt.

Het stichtingsbestuur heeft in 2013 een aanvraag gedaan voor het verkrijgen van de status "Algemeen
Nut Beogende lnstelling (ANBI)". De Belastingdienst heeft op 4 april 2013 deze status aan de stichting
toegekend. RSIN / fiscaal nummer 852512910.

Communicatie en promotie.
Communicatie en promotie van Weert 600 jaar stad en van Weert kan niet los van elkaar worden
gezien. Reden voor het bestuur om de projectleider MOIW op te dragen om een communicatieplan
W600 op te stellen dat samenhang heeft en aansluit op de stadspromotie van Weert.
Het communicatieplan W600 is door het bestuur vastgesteld op 18 november 2013.
Er worden 3 soorten middelen onderscheiden:
. A-middelen: deze zijn bedoeld om de stad aan te kleden. Om Weert600 en "Met Ons. ln Weert."

te promoten. Hier kan iedereen vrij gebruik van maken.
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. B-middelen: zijn bedoelde om meer mensen naar een evenement te krijgen. Geld voor alle
evenementen ook de reguliere. Via deze middelen worden meerdere evenementen tegelijk onder
de aandacht gebracht. Mediamiddelen maken hier onderdeel van uit

' C-middelen: worden gebruikt om 'n specifiek evenement te promoten. Deze middelen worden
ingezet door de organisatoren van dat evenement zelf.

Media-inzet: is bedoeld om bij het brede publieke aandacht te trekken voor W600 en de evenementen
w600.
De middelen A en B uit het communicatieplan worden ¡ngezet op zowel het W600 programma als het
reguliere evenementen programma van Weert. Daardoor krijgt het gehele jaar 2Ot4 een "W600 jasje".
De stichting W600 en de Gemeente Weert hebben optimaal samengewerkt om maximaal synergie te
bereiken tussen de marketinguitingen van de gemeente Weert en W600.

3. B¡m¡¡e Rl¡rr BEsruuRLIJKE vooRNEMENs.
1. Maximale betrokkenheid burgers, verenigingen en ondernemers.
2. Meerjarig effect.
3. Het promoten van Weert op lokaal, regionaal en (inter)nationaal niveau.
4. Het versterken van de fysieke en sociale infrastructuur.
5. De toename van het aantal bezoekers, hun verblijfstijd en bestedingen.
6. Budgettering gericht op maximale ondersteuning van te organiseren evenementen.
7. Tevreden sponsoren.
8. Een financieel eindresultaat voor de stichting W600 dat groter of gelijk is aan nul.

7JAARVERSLAG STICHTING WEERT 600 JAAR STAD 201.3
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4. SAMENVATTENDE BEGRoTING VAN HET ToTALE PRoJEcT W¡EnT 600 Innn sTno

Begroting

IH
Ge rne eretel ijNce suhsidìe
Provinc¡ale 5ubsidie
Giften
sÞonsor¡ng [cash en adopties)
Sgonsoring Ibartering evenernÉnten]

ul
,4c ¡tren

€uefl ement€fl , toegekende bildragen
Sponsoring f barter¡ng evenementen!

P losten
Kosten le faEe

D¡ensfverlen¡ngsdljereenkomstC e€rt
Friat¡ekosten

Co¡nrnu n¡ca t¡e Èn rnû rket¡ng
Kosten le fare {incl. rnurnJ

Kosten 5ub9¡dievÈrwerving
Koslen rponsonwerving
MO|Wteam
Kosten m¡ddelen ABC

Sponsorpakk€tten

A ten
Kosten 1e fase
Bestuurskosten
Bðnkkosten
Comite van A¡nbeveling

€

€

450_000

110-00t
10_000

160_000

140-000

€ 570-954

€ 83-927

€ 201_559

€ 870-

€
€

430-9Ét
140_000

c
€
€

33_373

42-567
7_SA7

11-989
3_OOO

30_

30.
118_570

8-

€
c

€

7_300

5_

250
1.

€ 13-550
€ 870.

€o
Afbeelding 3: Projectbegroting Weert 600 joor stad.

5. Ollvlrue EN FUNCTE vRu BESTEEDBAAR vERMoGEN.

Niet van toepassing

6. BELANGRTJKE wrJzrcrNGEN rN DE (srATUrArRE) DoELsrELuNG.

ln 2013 hebben geen wijzigingen in de statutaire doelstellingen van de stichting W600
plaatsgevonden.

7. UtTEENzETTtNG vAN HET GEVoERDE BELEGGTNGSBELETD EN rNzrcHT tN DE Rtstcors.

Gezien de beperkte omvang van de reserve is het beleggen van de reserve niet overwogen.

8. FI¡InrucIËIe GEGEVENS EN JAARREKENING 2013.
Het financiële gegevens 2013 zijn opgenomen in de Jaarrekening 20L3. Deze Jaarrekening 2013

inclusief controleverklaring accountant is als een afzonderlijk document aan dit verslag toegevoegd
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Het jaarverslag en de jaarrekenlng 2013 zijn formeel vastgesteld in de vergadering van de stlchtlng
Weert 600 jaar stad d.d. 25 augustus 2014.

Voon G¡zr¡rr¡ EN AKKooRD, MAANDAG 25 nucusrus 2014:

Voorzitter
Heljmans, Adrianus Antonius Marinus Maria

Secretaris

Maes, Franciscus Jacobus Maria

A

r
I

Penningmeester
Berns, Gerardus Albertus Martinus

Lid

Dominikowski, Mathilda Adriana Bernardina

L¡d

Creemers, Johannes Ludovicus Gerardus

)

î
7

(
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Stichting Weert 600 jaar stad

blz

INHOUDSOPGAVE

Balans per 3L december 2013

Staat van baten en lasten 2013

T Algemene toelichting

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten

Controleverklaring

1

2

3

4-5

6

8



Stichting Weert 600 jaar stad

Balans per 31 december 2Ot3

3l-dec-13 18-feb-13
ACTIVA

Vorderingen

Te ontvangen subsidies

Projecten

Omzetbelasting

Vooru itbetaalde kosten

Overige vorderingen

465.000

50,300

17.490

50.966

208

s83.964

Geldmiddelen 5.260

589.224

PASSIVA

Eigen vermogen . .,

Kortlopende schulden
Crediteu ren

Vooru itontvangen su bsidie

Te betalen projectbijdragen

Vooruitontvangen giften en sponsoring
Overige schulden

60.008

495.524

20.050

6, L50

7.492

589.224I
Ð

I
Ð

Ð

589.224

t
t
¡t

I
e
e
ã
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Stichting Weert 600 jaar stad

Staat van baten en lasten 2OL3

20L3 begroting 2013

I Opbrengsten

Subsidie Gemeente Weert 54.476 85.000

I
I Kosten

Personeel

Communicatie en marketing
Activiteiten
Algemene kosten

I 32.471

12.120

1.105

8.989

65.000
TL.285

I
8.715r 54.685 85.000

I
-208

I
Financiele baten 208I

I Resultaat voor belastingen

I Vennootschapsbelasting'+^

I Exþloitatiesaldo

T

I
I
I
I
I



I Stichting Weert 600 jaar stad

I nIGEMENE ToEucHTtNG

DOELSTELLING

De statutaire doelstelling van de stichting luidt:

- het vieren, het doen bevorderen van het vieren van het feit dat de stad Weert in het jaar 201-4

zeshonderd jaar geleden marktrechten heeft verkregen en daardoor een stad is;

- het promoten van Weert op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau;

- het verrichten van alle verder handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn'

OPRICHTING

De stichting is opgericht op L8 februari 20L3'

Het kalende riaar 2OL3 omvat het eerste boekjaar van de stichting.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het explo¡tatieresultaat vinden plaats

' op basis,vän historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld

vindt waarddring plaats tegen nominale waarde

Baten en lasten worden toègerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Winsten worden slechts opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd' Verliezen en

risico's die hun oofsprong vinden voor het einde van de verslagperiode, worden in acht

genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Bij het opstellen van de jaal¡pkening is uitgegaan van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving

opgenomen in Richtlijh CL Kleine organisaties zonder winststreven.

BEGROTING

De in de staat van baten en lasten ter vergelijking opgenomen begroting betreft de door het

bestuur vastgestelde begroting voor de eerste fase van het project jubileumviering Weert 600 jaar stad

GRONDSI.AGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk

geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid

GRONDSTAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET EXPLOITATIERESULTAAT

Opbrengsten

Onder de opbrengsten worden opgenomen de van derden ontvangen gelden ter financiering

van de activiteiten van de stichting. De opbrengsten omvatten subsidies, sponsorbijdragen,

giften en overige opbrengsten

Belastingen

De belastingen over het resultaat worden berekend door toepassing van het geldende tarief op

het resultaat van het boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen

tussen de winstberekening volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening

I
I
I
I

ît

I

I
t
I
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l Stichting Weert 600 jaar stad

TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS

I
31-dec-13

€
Te ontvangen subsidies

De specificatìe luidt:

Gemeente Weert

Af: reeds verstrekt voorschot in 2013

4s0.000
-85.000

I Provincie Limburg
365.000
100.000

465.000

I
t
I

Op grond van de subsidievoorwaarden van de Provincie Limburg wordt het definitieve
subsidiebedrag vastgesteld na afronding en financiële verantwoording van de projecten

Projecten
Dit betreft de in 2073 toegezegde bijdroge op in 2014 uit te voeren projectent

t
I

Opening jubileumjaar

NK Zwemmend redden
Zwemsportdag mensen met beperking
Limburgse molendag

35.000

s.300
2.000

8.000
T 50.300

t
I
I
I

-.:

Vooru itbetaalde kosten
Subsisdie- en sponsorwerving
Personeel 2e fase

MOIW team
Kosten middelen Communicatie en Marketing
Diversen

4.800

to.21,o

22.500
1,3.225

231,

50.966

Overige vorderingen
Ba n kre nte 208

Geldmiddelen
Rabobank

lnternet spaarrekening
260

5.000

5.260
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Stichting Weert 600 jaar stad

Vooruitontvangen su bsidie
Dit betreft:
Gemeente Weert restant Le fase

Gemeente Weert, 2e fase

Provincie Limburg

Te betalqn projectbijdragen

Dit zijn de agn projecten toegekende bijdragen minus de in 20L3 reeds

betqalde voorschotten
Opening jubileumjaar 

,

NK Zwemmend redden
Zwemsportdag mensen met beperking
Limburgse molendag

Overige schulden
Gemeente Weert, doorberekening personeel

Representatie en bijeenkomsten
Ontwerpkosten
Centrum Management Weert
Bankkosten

31-dec-13

€

30.524

365.000
100.000

495.524

8.750

5.300

2.000

4.000
20.050

6.933

207

1.23

200

29

7.492

I
I
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St¡cht¡ng Weert 600 jaar stad

TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

I
I

ln het boekjaar 20'J.3 is de eerste fase van het project jubileumviering Weert 600 jaar stad

uitgevoerd.
Door de Raad van de Gemeente Weert is voor deze fase een subsidie verstrekt van € 85.000.
Een eventuele over- of onderschrijding van deze begroting komt ten laste van of kan worden
aangewend voor de tweede fase van de jubileumvieringI

I 20L3
€

begroting
€

Subsidie Gemeente Weert
Toegekende subsidie l-e fase

Af: besparing toekomend aan tweede fase

85.000
-30.524

54.476 85,000

Personeel

' Centrum Management Weert 25.538

6.933Gemeente Weert

32.471, 65.000

Communicatie en marketing
lnternet en commühicatie
Ontwerp munt
Reclame en promotiemateriaal

9.827

2.100
193

t2.120 L1..285

Activiteiten
Presentatie jubileumjaa r
Bijeenkomsten

591

5L4
1.105

Algemene kosten
Representatie

Drukwerk

Advieskosten

Verzekeringen

Reis- en verblijfkosten
Comite van Aanbeveling
Kantoorbenodigd heden

Bahkkosten

Diversen

L.009

4.475
2.307

548

2tr
2t9
117

83

20

8.71.58.989



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I

I
t
I
I
I
t

(

¡

t
I
¡

t
t
t
I
I
t
I
I

Stichting Weert 600 jaar stad

Weert, 24 juli 2OL4

Stichting Weert 600 jaar stad

voorzitter

I F.J.M. [VFs, secretaris

2
(

G.A. M. Berr$, pennìñgméester

M.A.B. Dominikows kÞtid--)
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WOG REcrsrERACcorrNrANTS Bv

Schoutlaan 7

Postbus 172
6000 AD Weert

lTl 0495 -7s 03 70
lFl 0495 - 75037r

[E] gossink@wog-ra.nl
www.wog-ra.nl

I
I controleverklar¡ng van de onafhankelijke accountant

Aan: Stichting Weert 600 jaar stad

Verklaring betreffende de jaarrekening
wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2013 van Stichting \ileeft 600 jaar stad te
Weert gecontroleerd. Deze jaarekening bestaat uit de balahs per 3l december 2013 en de
exploitatierekening over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van' de jaarrekening die het
vermogen en resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het
bestuursverslag, beide,in overeenstemming met richtlijn "Cl Kleine organisaties-zonìer-winststreven,,
van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspeisonen. Het bestuur is tevens
verantwoordelijk voor een zodanig interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van
de jaarrekening mogelijk te maken zonder afrvijkingen van materieel belãng als gevolg vän fraude of
fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkhèid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldeude ethische
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een rJdelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afivijkingen van materieel belang bevat.

Een controle ofiìvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de jaaruekening. De geselecteerde w"ikraamheden zijn afhankelijk van
de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico,s dat
de jaarekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken vatt deze risico-illschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking
die relevant is voor het opmaken voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op
het opzetten van controlewerkz zijn in ãe omstandigheden. Deze risico_
inschattingen hebben echter niet uitdrukking te brengeã over de effectiviteit
van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de
gesch.iktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de
door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het aìgehele beeld
van dejaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

I

-
NBA

Lid van de Nederlandse Berqrpsorganisarie van Accountants (NBA),

, Op d: aan WOC Registeraccountants BV u".["".rd" Bidr"ãhten zi¡n de algemene uoor*"".i"., urn toepassing die zijn
gedeponeerd ter griífie van de rechtbank te Roermond en waarin onder meer een beperking van de aansprakel¡kheiJi, opg..,o*"rr.
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WOG REGT'TERA..''NTANTS BV

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het

vermogen van Stichting Weert 600 jaar stad per 3l decembet 2013 en van het resultaat over 2013 in
overeenstemming met richtlijn "Cl Kleine organisaties-zonder-winststreven" van de Richtlijnen voor

de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen.

Weert, 24 iuli20l4

\ilOG Registeraccountants B'V

(/'

B.F. Gossink RA
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JnRRveRSLAG Sncnr¡ruc Weenr 600 JAAR Srno

Bt20L4

Opgesteld in overeenstemming met de "Richtlijnen voor de (financiële) joorversloggeving voor kleine
orgonisoties zonder winststreven" van de Raad voor de Jaarverslaglegging.

Sr¡cnrrrue Wr¡nr 600.¡¡nn Srno

Postadres:
Bezoekadres:

Website:
Mail:
Telefoon:

Postbus 125, 6000 AC WEERT

Wilhelminasin gel LZa, 6001 GT WEERT

www.weert600iaarstad.n I

contact@weert600iaarstad.n I

00.31.495 534681
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lru¡rouo vAN Dtr JAARvERSLAG

Algemeen

l. Doelstelling van de Organisatie

2. Belangrijkste act¡v¡te¡ten en resultaten

3. Belangrijke bestuurlijke voornemens

4. Samenvattende begroting van het totaalproject Weert 600 jaar stad

I , ) 5. Omvang en functie vrij besteedbaar vermogen

6. Belangrijke wijzigingen in de (statutaire) doelstelling

7. Uiteenzetting van het gevoerde beleggingsbeleid en inzicht in de risico's

8. Financiële gegevens en Jaarrekening 2OL4

9. Vaststelling jaarverslag 2014

Bijlage: Jaarrekenin g 2Ot4 inclusief controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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3

4
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6

7
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7

7
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ALGEMEEN

De stichting is opgericht op 18 februari 2013, draagt de statutaire naam Weert 600 jaar Stad (afgekort
W600) en is gevestigd in Weert, Wilhelminasingel L2a,6001 GT Weert.

De samenstelling van het bestuur W600 was op l januari 201.4 als volgt:
Voorzitter: Heijmans, Adrianus Antonius Marinus Maria, geboren te Steenbergen op 21

oktober 1953.
Secretaris: Maes, Franciscus Jacobus Maria, geboren te Weert op 22 september t942.
Penningmeester: Berns, Gerardus Albertus Martinus, geboren te Gendt op 30 augustus 1959.
Lid: Creemers, Johannes Ludovicus Gerardus, geboren te Nederweert op 6 juni 1965.
Lid: Dominikowski, Mathilda Adriana Bernardina, geboren te Heerlen op 8 augustus

t952.

Mutatles samenstelling bestuur W600 in 2014 hebben niet plaatsgevonden en het bestuur heeft in
2014 totaal 12 keer vergaderd.
Het stichtingsbestuur heeft In 2013 een aanvraag gedaan voor het verkrijgen van de status "Algemeen
Nut Beogende lnstelling (ANBI)". De Belastingdienst heeft op 4 april 2013 deze status aan de stichting
toegekend. RSIN / fiscaal nummer 8525 L29!0.
De st¡chting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 57276986 (SBl-

code: 94994).

Organisatie W600

Orgonogrom W600

T. DOELSTELLING VAN DE OnenruIsIrI¡
De stichting heeft als statutair doel:
1. Het vieren en bevorderen van het vieren van het feit dat de stad Weert in het jaar 2014

zeshonderd (600) jaar geleden marktrechten heeft verkregen en daardoor een stad is.

2. Het promoten van Weert op lokaal, reg¡onaal, nationaal en internationaal niveau.
3. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband

houden of daartoe bevorderlijk zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door een samenhangend
jubileumprogramma tot stand te laten komen dat een lange termijn bijdrage levert aan:
o Het behoud en de verbreding van de huidige kwaliteiten van Weert.
o Het versterken van de fysieke en sociale infrastructuur.
¡ De toename van het aantal bezoekers, hun verblijfstijd en bestedingen.
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De middelen van de stichting W600 worden gegenereerd uit:
L. Subsidies.
2. Sponsorbijdragen.
3. Schenkingen, erfstellingen en legaten.

2. BELANGRUKSTE ACTIVITEITEN EN RESULTATEN IN 2014

Activiteiten:
o Werven van sponsoren en het realiseren van subsidies.
¡ Het beoordelen en toekennen van financiële middelen aan evenementen.
¡ Het communiceren van de evenementen en activiteiten.
¡ Totaal zijn er in het jaar 201.4 achtendertig evenementen ¡n het jubileumprogramma opgenomen.

o ln het Jubileumjaar 2Ot4 zijn totaal 35 evenementen onder de vlag van de stichting W600
georganiseerd door ca. vijfendertig organisaties en verenigingen.

o Twee projecten (nummers 25 en 29 zijn niet tot uitvoering gekomen) en project nummer
4 is niet onder de vlag van de stichting W600 uitgevoerd.

o De stichting Centrummanagement Weert heeft, in opdracht van de stichting W600, zes

evenementen gerealiseerd.

Resultaten:
o Totaal L.539 personen zijn betrokken geweest bij het organiseren van de W600 evenementen.

Aan de W600 evenementen hebben 17.785 personen deelgenomen en ruim 100.000 bezoekers
hebben de evenementen bezocht.

Projectfasering
Het project Weert 600 jaar stad kent de volgende fasering:
L. Kredietstelling en opdrachtverstrekking aan Centrummanagement Weert voor het tot stand laten

komen van een stichting Weert 600 jaar stad, het bemensen van deze stichting, het realiseren van
een concept Jubileumprogramma 20L4 met bijbehorend dekkingsvoorstel en jet concept
Jubileumprogramma met dekkingsvoorstel in juni 20L3 voorleggen aan de gemeenteraad ter
besluitvorming (definitieve kredietstelling).

2. Voorbereiding en organisatie van de evenementen W600 (juli 2013 tot en met december 2014).
3. Uitvoering van het Jubileumprogramma 2014 met een afsluitende evaluatie (januari 2014 tot april

201s).

Jubileumprogramma.
De opdracht aan de stichting Weert 600 is dat het Jubileumjaar 2OL4 zich kenmerkt als "van, voor de
door de gemeenschap Weert". Het fundament onder het Jubileumprogramma is gelegd door het
organiseren van een ideeënmarkt in het 4" kwartaal van 2072. Ruim 200 ideeën, verdeelt over 5
thema's zijn vervolgens samengebracht in het Jubileumprogramma 2OI4.

Het totale jaarprogramma, zoals is gerealiseerd in 2OI4, is op de volgende pagina in tabel 1

weergegeven. Projectnummer 38 wordt uitgevoerd in het L" kwartaal van 20L5.

4]AARVERSLAâ 2074 VAN DE STI'HTING WEERT 600 JAAR STAD



Evenementen st¡cht¡ng W600

Evenementen W600 Datum Locat¡e Organisatle

1 Opening jubileumjaar W600 jan-14 Bassin & Poort van Limburg CM Weert

2 Paarden- en jaarmarkt mrt-14 Stadspark & B'stad St. Fokpaardenmarkt Weert

3 Weert bakt! mrt-14 Van Berlostraat WVWeert

4 75 jaar A¡denborgh Weert Bu¡ten W600 georgonisee rd

5
NK Zwemmend Redden (indoor)

NK Zwemmend Redden (buiten)

apt74 De llzeren Man lJzeren Man & Reddingsbrigade

apt-I4 Zwembad & Passanthaven Reddingsbrigade Weert

6 Zwemsportdag (mensen met beperk¡ng) apr-I4 De lJzeren Man lizeren Man & IKS

7 De Legende mei-14 Oude Markt W De Rogsteakers

ö Art spectrum (expo & uitw¡sseling) mei-jun-14 Beekstraat & Hoge Kei Stichting Art Spectrum

9

Krönungsmesse

Middeleeuwse markt en Marktrecht

H¡storische optocht

mei-14 St. Martinuskerk Groot Martinuskoor

mei-14 B'stad & stadspark Stadsg¡lde Ste Cathar¡na

mel-14 B'stad & stadspark Schuttersbond EMM

10 NK Stadstriathlon mei-14 Bassin St. TotalSports Weert

11 Pony en paardenwedstrijd (Laar) j u n-14 Manege Laar Ponyclub Laar

1.2 Langste ontbijttafel j u n-14 Singels b¡nnenstad K¡wanis Club Weert

13 Muziek, dans en promsfestijn ju n-14 Oude Markt CM Weert

74 Koetsentocht jun-14 Bi nnenstad Vereniging Het Vurig Span

I5 Charity cup & Cr, Open W600 jun-14 Crossmoor Golf- en Country Club Crossmoor

16 Provisus brengt Dali jun-14 Munttheater en Rick Provisus, Munttheater & R¡ck

77 NK Outdoor Handboogsch¡eten jun-14 B. College & Oude Markt STIPOH

18 Bloem van Weert jun-14 Partycentrum De Sluis TWC Weert

19 Soul & Latin n¡ght jun-14 Oude Markt Nelissen Holding BV

20 Go Refresh j ul-14 Oelemarkt CMWeert i.c.m. MEPF

2T Voetbalwedstr¡jd DESM a ug-14 DESM terrein DESM

22 Bourgondische markten (3x) j ul-a ug-14 Oelemarkt & Hoogstraat VVV Weert

23 Super 5 aug-I4 B'stad & Buitengebied St¡chting Super 5

24 Weert Muziekstad a ug-14 B¡nnenstad CM Weert

25 Lichtenberg Êxperience vervollen

26 NK Kleiduivensch¡eten sep-14 De Wildenberg De Wildenberg & KNSA

27 Weerter Molens 6x600 okt-14 6 Weerter molens Molensticht¡ng Weerterland

28 Streekmarkt Tungelroy okt-14 Tungelroy Fanfare St. Jan

29 lnt. Open Golftournooi Jeugd vervollen

30 Weerterlandprijs 2014 okt-14 Munttheater MKB Weerterland

31 Happy Halloween nov-14 Bin nenstad Scouting Weert

32 Land van Horne MTB tocht nov-14 Partycentrum De Slu¡s TWC Weert

33 Ku + Cu themanummer W600 schooljaar Culturele instellingen Rick

34 Marktrecht voor elke Weertenaar dec-14 Bin nenstad CM Weert

35 Kinderplein W600 1 j ul-a ug-14 Nieuwe Markt CMWeert

36 Rembrandt tentoonstelling 2 dec-14 Museum van Horne Cultuurcluster en ABN AMRO

37 Paardenpolo wedstrljd aug-I4 Sportterrein voormalig College Paardenhuis Hoge Dunk

38 Fototentoonstelling W6003 febr-15 Tiendschuur Fotogroep Weert

Tobel L: Jubileumprogrcmmo 2074

1 D¡t evenement ¡s ¡n juli 2014 toegevoegd
2 Dit evenement Ìs in november 2014 toegevoegd
3 Dit evenement is in december 2014
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3. BETANGRUKE BEsruuRLrJKE vooRNEMENs.

1. Maximale betrokkenheid burgers, verenigingen en ondernemers.
2. Meerjarig effect.
3. Het promoten van Weert op lokaal, regionaal en (inter)nationaal niveau.

4. Het versterken van de fysieke en sociale infrastructuur.
5. De toename van het aantal bezoekers, hun verblijfstijd en bestedingen.
6. Budgettering gericht op maximale ondersteuning van te organiseren evenementen
7. Tevreden sponsoren.
8. Een financieel eindresultaat voor de stichting W600 dat groter of gelijk is aan nul.

4. Snu¡ruvntteruDE BEcRoING vAN HET pRoJEcr WEERI 600 t¡nn srno.

3tlchtln¡ Wcert úOO lr¡r ot.d

E grotlnS

¡NKOMSÍEN

Gemeentelijke subsid¡e

Prov¡ncie en PBCF

G¡ften

sponsor¡ng (cash)

sponsorlng rechtstreeks

Sponsor¡ng (barterlng)

Rente

140.000

870.fito

urc,^vEN
Ac iten

W60O evenementen, toegekendê biJdragen

Geadopteerde projecten

Sponsoring (bartering evenementen)

Personele kosten

Kosten le fese

Frictlekosten

Dienstverlening5overeen komst CM Weert

con munlcot¡e en morketing

Kosten Le fese

Kosten 5ub5id¡everwervlng

Kosten sponsorwervlng

MOIW teâm

Kosten middelen ABC

sponsorpakketten

Algemene kosten

Kosten 1e fase

Bestuu15kosten

Presentat¡e jubileumjaar

Eankkosten

com¡té van Aenbeveling

Kosten añ^r¡kkellng project en stlchting

Exploftatiesaldo

7.340

5.000

1.Om

1:t.55()

Tobel 2: Projectbegroting Weert 600 jaør stod.

450.mo

110.000

10.000

1@,000

350.964

80.000

Lto,ooo

570.964

33,373

50,554

4t,927

11.989

3,000

30.000

30,000

118.570

-gg@

201.559

250

I

I

I
¡
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Begroting en werkelijke kosten

De geraamde inkomsten ad € 870.000 is het financiële kader geweest voor het bestuur W600. Er zijn
alleen verplichtingen aangegaan als deze ook gedekt waren aan de inkomstenkant.

INKaMSTEN W6OO

G e mee nte lijke s u bs id Í e.

De gemeenteraad van Weert heeft met twee subsidiebeschikkingen totaal € 450.000,= ter beschikking
gesteld aan de stichting W600.

Subsidies en fondsen.
De stichting W600 heeft bij de provincie Limburg een projectsubsidie verworven van totaal € 100.000.
Dit op basis van de beleidskaders en uitvoeringsplannen voor actief burgerschap, cultuur en sport. ln
totaal zijn aan de toegekende subsidie tien W600 evenementen als resultaatsverplichting verbonden.
Met goedkeuring van de provincie Limburg is er een resultaat aangepast. De projectsubsidie is formeel
toegekend op 13 november 2013.

De sticht¡ng W600 heeft in november 20L3 een subsidieaanvraag gedaan bij het Prins Bernard
Cultuurfonds. De, aan de stichting W600 toegekende subsidie bedraagt € 6.000. Het subsidiebesluit is

ontvangen in juni 2014.

Giften.
Het stichtingsbestuur heeft in 2014 totaal € 6.050,= aan giften ontvangen

Sponsorweruing,
ln september 2013 is opdracht gegeven aan Blue Thought Advisory (BTA) om deze contacten om te
zetten in sponsorovereenkomsten en daarnaast ook nieuwe sponsoren aan te werven. De volgende
ambities en resultaten waren hierbij aan de orde:
o Er is een totaalambitie gesteld van ca. € 300.000 aan sponsoring waarvan € L60.000 aan

sponsoring in cash middelen en projectadopties. De cash inkomsten in 2014 kennen een omvang
van € 50.096 en de rechtstreekse adopties van evenementen € 102.500. De gestelde ambitie is

daarmee nagenoeg bereikt.
o De ambitie m.b.t. sponsoring in de vorm van bartering is gesteld op € L40.000,=.
o Naast bartering heeft natura sponsoring rechtstreeks aan evenementen plaatsgevonden. Dit door

verlagingen van kosten, kortingen op leveringen aan organisatoren etc. Deze vorm van sponsoring
is buiten de begroting W600 gehouden. Dit omdat niet alle natura sponsoring in contracten is

vastgelegd en er geen directe invloed van u¡tgaat op de financiële resultaten van de stichting
w600.

5. Omvnrue EN FUNcnE vRrJ BESTEEDBAAR vERMoGEN

Niet van toepassing

6. BELANGRUKE wuzrcrNGEN rN DE (STATUTATRE) DoELSTELLtNG.

ln 2013 hebben geen wijzigingen in de statutaire doelstellingen van de stichting W600
plaatsgevonden.

7. Un¡¡rr¡z¡tnruG vAN HET GEVoERDE BELEGGINcSBELEID EN tNzlcHT tN DE Rtstco's.
Gezien de beperkte omvang van de reserve is het beleggen van de reserve niet overwogen

8. Fr¡¡n¡¡crËu GEGEVENS EN JAARREKENTNG 2014.
Het financiële gegevens 2014 zijn opgenomen in de Jaarrekening 20L4. Deze Jaarrekening20L4
inclusief controleverklaring accountant is als een afzonderlijk document aan dit verslag toegevoegd

7JAARVERSLAC 2074 VAN OE STICHTING WEERT 600 JAAR STAD



Het jaarverslag en de jaarrekening 2014 zijn formeel vastgesteld in de vergadering van de stichting
Weert 600 jaar stad d,d. 25 maart 2015.

Voon c¡zt¡trl EN AKKooRD, woENsDAG 25 m¡nnr 2015:

Voorzitter
Heijmans, AdrÍanus Antonius Marinus Maria

Secretaris
Maes, Franciscus Jacobus Marla

Penningmeester
Berns, Gerardus Albertus Martinus

Lid

Dominikowskl, Mathilda Adriana Bernardina

:>

Lid

Creemers, Johannes Ludovicus Gerardus

I
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INHOUDSOPGAVE

Balans per 31 december 2014

Staat van baten en lasten over 2014

Algemene toelichting

Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten

Controleverklaring

L
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2

3

4

6

9

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans
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Stichting Weert 600 jaar stad

Balans per 3l december 2OL4

ACTIVA

Vorderingen
Te ontvangen subsidies

Projecten

Omzetbelasting

Vooruitbetaa lde kosten

Overige vorderingen

) e"tdriddeten

PASSIVA

Eigen vermogen

Kortlopende schulden

Crediteuren

Vooruitontvangen subsidie

Te betalen projectbijdragen

Vooruitontvangen giften en sponsoring

Overige schulden

31-dec-14 31-dec-13

€

26.000

4.272

33.676

€

63.948

10.386

€

465.000

s0.300
t7.490
s0.966

208

€

583.964

s.260

13.695

7.13L

53.508

74.334

74.334

60,008

495.524

20,050

6.150

7.492

589.224

589.224

)
74.334 589.224
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Stichting Weert 600 jaar stad

Staat van baten en lasten 2014

20L4

€
Opbrengsten

Subsidie Gemeente Weert
Provincie Limburg en fondsen

Sponsoring

Giften

20t3
Totaal
project

Begroting
project

39s.524
106.000

278.575

6.050

€

54.476

54.476

1.105

32.47L
12.L20

8.989

54.685

450.000

106.000

278.575
6,050

840,625

563.542
75.190

197.465

5.931

450.000

110.000

300,000
10.000

870.000

570.964

83.927

201,559

13.550

870.000

€€

Kosten

Evenementen Weert 600
Personeel

Communicatie en marketing
Algemene kosten

Financiele baten

Resultaat

786.149

562.437
42.719

185.345
-3.0s8

787.443

-208

208

842.128

-L.s02

L.502

-1.294

1.294

-0
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ALGEMENE TOELICHTING

DOETSTELLING

De statutaire doelstelling van de stichting luidt:
- het vieren, het doen bevorderen van het vieren van het feit dat de stad Weert in hetjaar 2014

zeshonderd jaar geleden marktrechten heeft verkregen en daardoor een stad is;

- het promoten van Weert op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau;

- het verrichten van alle verder handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin

verband houden ofdaartoe bevorderlijk kunnen zijn.

AIGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het exploitatieresultaat vinden plaats

op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld

vindt waardering plaats tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Winsten worden slechts opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en

risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van de verslagperiode, worden in acht
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Bij het opstellen van dejaarrekening is uitgegaan van de Richtlijnen voor deJaarverslaggeving
opgenomen in Richtlijn C1 Kleine organisaties zonder winststreven.

BEGROTING

Door het bestuur van de st¡chting is een begroting vastgesteld voor de duur van het gehele project.

Het project strekt zich uit over de kalenderjaren 2013 en20L4. Om die reden is in de staat van baten en lasten

(en de toelichting daarop) de begroting opgenomen in vergelijking met het totaal van de beide kalenderjaren.

GRONDSTAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid

GRONDSTAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET EXPLOITATIERESULTAAT

Opbrengsten

Onder de opbrengsten worden opgenomen de van derden ontvangen gelden ter financiering
van de activiteiten van de stichting. De opbrengsten omvatten subsidies, sponsorbijdragen,
giften en overige opbrengsten
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Stichting Weert 600 jaar stad

TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2014 2013

Totaal
project

€ €
Subsidie Gemeente Weert
Toegekende subsidie l-e fase

Af: besparing naar tweede fase

Toegekende subsidie 2e fase

8s.000
-30.524

8s.000
30.524

365.000 365.000
450.000395.524 54.476

Begroting
project

€€

85.000

36s.000
450.000

Provincie Limburg en fondsen
Provincie Limburg

Prins Bernhard Cultuur Fonds

Sponsoring

Sponsoring algemeen

Sponsoring projecten rechtstreeks
Bartering

Personeel

Centrum Management Weert l-e fase

Gemeente Weert
F rictiekosten
CM W d ienstverlen ingsovereen komst

Communicatie en marketing
Communicatiemiddelen A, B en C

MOlWteam
Sponsor- en su bsidiewerving
Sponsorpa kketten
Ontwerp munt

Algemene kosten
Representatie

Drukwerk
Advieskosten

Verzekeringen

Comite van Aanbeveling

Bestuurskosten

Kosten afwikkeling project
Overige kosten

100.000
6.000

100,000
6.000

100.000
L0.000

106.000 106.000

s0.09s
102.500
L25.980

1L0.000

50.09s
L02.500
L25.980

80.000
80,000

L40.000
278.575 278.575

25.538
6,933

L0.270
32.509

300.000

25.538
6.933

to.2t0
32.509
42.779 32.47t

10.020

2.LOO

75.190

126.489
30.000
23.092
t5.784
2.too

83.927

11.6.469

30.000
23.092
15.784

130.559
30.000
33.000

8.000

185.345 12.t20 L97.465 201.559

I29
-4.475

1.009

4.475
2.307

548

219
2tt

1.138

2.307
L.080

2t9
496
329
362

s32

285

329
1.42 220

I

-3.0s8 8.989 5.931 L3.550



Stichting Weert 600 jaar stad

20L4 20L3
Totaal
project

Begroting
project

€

3s,000
7.500
2.500
5.300
2.000

36.308
2,500

7s.000
3.500

29.136
5.275
8,238

35.000
s.000
2.500

L0.000
2.500
2.500

20.000
2.000
8.000
2.000

591_

5t4

€ €€

Evenementen Weert 600

Presentatie jubileumjaa r
Bijeenkomsten 20L3

Opening ju bileu mjaa r W600
Paarden- en jaarmarkt

Weert bakt!
NK Zwemmend Redden (buitenevent)
Zwemsportdag voor mensen met een bepe

Art spectrum 600 (expo & uitwisseling)

Krönungsmesse

Middeleeuwse markt
Historische optocht
NK Stadstriathlon
Pony en paardenwedstrijd (Laar)

Langste ontbijttafel
Muziek, dans en promsfestijn

Koetsentocht
Bloem van Weert
Go Refresh

Bourgondische markten (3x)

Super 5

Weert Muziekstad

NK Kleiduivenschieten

Weerter Molens 6x600
Streekmarkt Tungelroy
Weerterlandprijs 2014
Happy Halloween

Ku + Cu themanummer Weert 600 jaar
Slotact Ju bileu mjaa r W600
Kinderplein

Sponsoring projecten rechtstreeks
Bartering sponsoren

Voorziening risico's

591-

5L4
3s.000

7.500
2.500
5.300
2.000

36.308
2.500

75.000
3.500

29.L36
5.275
8.238

35.000
s.000
2.500

L0.000
2.500
2.500

20.000
2.000
8.000
2.000

1. L00

7.500
21.600

2.000
102.s00
1_25.980

35.000
7.500
2.500
s.300
2.000

37.352
2.500

75.000

3L.500
5.275

3s.000
5.000
2.500

L0.000

2.500
2.500

20.000
2.000
8.000
2.000

L0.000

1.100

7.500
35.000

1_.100

7.500
21_.600

2.000
102.500
L25.980

80.000
L40.000

3.937

s62.437 L.105 563.542 570.964
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WOG REGISTERAC.'UNTANTS BV

Schoutlaan 7
Postbus 1 72

6000 AD Veert
lTl0495 -?50370
lFl 0495 - 75 03 7r

[E] gossink@wog-ra.nl
www.wog-ra.nl

controleverklar¡ng van de onafhankelijke accountant

Aan: Stichting Weert 600 jaar stad

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2014 van Stichting Weert 600 jaar stad te
Weert gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 3l december 2014 en de staat van
baten en lasten over 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiöle verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het
vermogen en resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het
bestuursverslag, beide in overeenstemming met richtlijn "Cl Kleine organisaties-zonder-winststreven,'
van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen. Het bestuur is tevens
verantwoordelijk voor een zodanig interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van
de jaarrekening mogelijk te maken zonder aflvijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of
fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afivijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de jaaruekening. De geselecteer¿ð weitraamheden zijn afhankelijk van
de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risicó's dat
de jaanekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking
die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op
het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit
van de interne beheersing van de stichting.

Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stìchting gemaakte
schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Lid van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).
Op de aan WOC Registeraccountants BV verleende opdrachten zijn de algemene voorwaarden van toepassing

gedeponeerd ter griffre van de rechtbank te Roermond en waarin onder meer een beperking van de aansprakelijkheid
die zijn
ts opgenomen.

lid van

-
NBA



é

WOG REcrsrERAccouNrANTS BV

Oordeel betreffende de jaarrekening
Naa¡ ons oordeel geeft dejaanekening eon getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het
vsrmogen van Stichting Weert 600 jaar stad per 31 december 2014 en van het resultaat ovei 2014 in
overeenstemming met riohtlijn "Cl Kleine organisaties-zonder-winststreven" van de Richtlijnen voor
de Jaanerslaggeving voor kleine rechtspersonen.

'Weert, l0 april 2015

WOG Reeisteraccountants B.V

B.F.'Gossink RA

J



JnnnveRsLAG Srrcnnrue Weenr 600 JAAR Srno

BJ 2015

Opgesteld in overeenstemming met de "Richtlijnen voor de (finonciële)joorverslaggeving voor kleine
orgonisoties zonder winststreven" von de Road voor de Jaarversloglegging.

Sr¡cxr¡rue Weenr 600 rnnn Srno

Postadres:
Bezoekadres

Website:
Mail:
Telefoon:

Postbus 1.25, 6000 AC WEERT

Wilhelminasi ngel I2a, 6001 GT WEERT

www.weert600iaarstad.nl
contact@weert600iaa rstad.nl
00.31.49s s34681
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Algemeen

t. Doelstelling van de Organisatie

2. Belangrijkste activiteiten en resultaten

3. Belangrijkebestuurlijkevoornemens

Samenvattende begroting van het totaalproject Weert 600 jaar stad

Omvang en functie vrij besteedbaar vermogen

6. Belangrijke wijzigingen in de (statutaire) doelstelling

7. Uiteenzetting van het gevoerde beleggingsbeleid en inzicht in de risico's

8. Financiële gegevens en Jaarrekening 2015

9. Vaststelling jaarverslag 2015

Bijlage: Jaarrekening 2015 inclusief controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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ALGEMEEN

De sticht¡ng is opgericht op 1.8 februari2073, draagt de statutaire naam Weert 600 jaar Stad (afgekort
W600) en is gevestigd in Weert, Wilhelminasingel 12a,6001 GT Weert.

De samenstelling van het bestuur W600 was op l januari 2015 als volgt:
Voorzitter: Heijmans, Adrianus Antonius Marinus Maria, geboren te Steenbergen op 21

oktober 1953.
Secretaris: Maes, Franciscus Jacobus Maria, geboren te Weert op 22 september L942.
Penningmeester: Berns, Gerardus Albertus Martinus, geboren te Gendt op 30 augustus 1959.
Lid: Creemers, Johannes Ludovicus Gerardus, geboren te Nederweert op 6 juni 1965
Lid: Dominikowski, Mathilda Adriana Bernardina, geboren te Heerlen op 8 augustus

1952.

Mutaties samenstelling bestuur W600 in 20L5 hebben niet plaatsgevonden en het bestuur heeft in

2015 totaal 4 keer vergaderd. Het stichtingsbestuur heeft in 2013 een aanvraag gedaan voor het
verkrijgen van de status "Algemeen Nut Beogende lnstelling (ANBI)". De Belastingdienst heeft op 4
april 2013 deze status aan de stichting toegekend. RSIN / fiscaal nummer 8525 L29LO. De stichting is

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 57276986 (SBl-code: 94994).

Organisatie W600

m¿irÊEllr
Mddig&[@rui(aÈ

lMGFst
Sor*r Sd(
t¡G.Slwú.ß
TmLM

rccffiffisÈmie
POPqnnlre JqrcSòffi

tu¡æhMtu

Orgonogrom W600

t. Dorsr¡u-¡lrrc vAN DE ORenrulsnns
De stichting heeft als statutair doel:
1. Het vieren en bevorderen van het vieren van het feit dat de stad Weert in het jaar 2014

zeshonderd (600) jaar geleden marktrechten heeft verkregen en daardoor een stad is.

2. Het promoten van Weert op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.
3. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband

houden of daartoe bevorderlijk zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door een samenhangend
jubileumprogramma tot stand te laten komen dat een lange termijn bijdrage levert aan
o Het behoud en de verbreding van de huidige kwaliteiten van Weert.
¡ Het versterken van de fysieke en sociale infrastructuur.
o De toename van het aantal bezoekers, hun verblijfstijd en bestedingen.

De middelen van de stichting W600 worden gegenereerd uit
L. Subsidies.

Werkorganisatie

Projectteam

¡d
f

pefn

kütuêi¡ffiM
Cffi5

8c5tr*ùriç
Bu6læøUfrfl

Strchting W60O

Projectmanager

-UaggsdEgss
ffitu
ffi

C{ft,hâffi
-l#

Comité van Aanbeveling
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2. Sponsorbijdragen.
3. Schenkingen, erfstellingen en legaten

2. BEIANGRUKSTE AcnvrrErrEN EN RESUTTATEN rN 2015

Activiteiten:
o Doen vaststellen van de verstrekte projectsubsidies (Prins Bernard Fonds, Provincie Limburg en

gemeente Weert).
¡ Laten onderzoeken van de effecten van het Jubileumjaar 2014 (bureau Toponderzoek).
. Opstellen van de evaluatie van het project Weert 600 jaar stad.
¡ Toelichting verstrekken over het project Weert 600 jaar stad aan de gemeenteraad van Weert.
¡ Ontbinden van de stichting Weert 600 jaar stad.

Resultaten:
o De Weerter bevolking geeft een 8 als waardering voor het jubileumjaar 2OL4 en de vooraf

gestelde doelen zijn bereikt of overtroffen.
¡ Totaal 1.539 personen zijn betrokken geweest bij het organiseren van de W500 evenementen.

Aan de W600 evenementen hebben 17.785 personen deelgenomen en ruim 100.000 bezoekers
hebben de evenementen bezocht.

o De communicatie campagne Weert 600 jaar stad heeft ruim 1,1 miljoen aan free publicity
opgeleverd en het jubileumprogramma heeft een economische waarde toegevoegd van ruim 2,8

miljoen. Een multiplier van vijf.
¡ De evenementenmix was volgens 57 % van de ondervraagden gevarieerd en voor ieder wat wils.
¡ Totaal 32Yovan de Weertenaren zijn actief betrokken geweest bij de evenementen als organisator

of als deelnemer.
o Aan diverse evenementen waren maatschappelijke doelen verbonden zoals de voedselbank en

het Toon Hermanshuis en het organiserende vermogen van de Weerter gemeenschap is
kwantitatief en kwalitatief erg groot gebleken.

Succesfactoren:
o De gekozen federatieve structuur (heldere rollen en samen gaan voor één gezamenlijk doel).
o De eigen cultuurvan de evenementen is door de federatieve werkwijze geborgd. Geen

bemoeienis van bovenaf op de inhoud.
¡ De overkoepelende stichting W600 heeft de verbindingen gelegd en de herkenbaarheid en

kwaliteit geborgd. Korte lijnen tussen alle betrokken partijen met een duidelijke
beslissingsbevoegdheid en verantwoordelijkheid met alle neuzen dezelfde kant uit.

- ñ,,iJ^li:1, ^^ ih+^^^, ¡¡^-^^i^^l h^ñ^Ã^h^h+t vuluçruN trr ¡rllçE,El rilrolrLlrrr rrlorroE,ErrlsltL.

Projectfasering
Het project Weert 600 jaar stad kent de volgende faserrng:

1,. Kredietstelling en opdrachtverstrekking aan Centrummanagement Weert voor het tot stand laten

komen van een stichtingWeert 600 jaarstad, het bemensen van deze stichting, het realiseren van

een concept Jubileumprogramma 2014 met bijbehorend dekkingsvoorstel en jet concept
Jubileumprogramma met dekkingsvoorstel in juni 2013 voorleggen aan de gemeenteraad ter
besluitvorming (definitieve kredietstelling).

2. Voorbereiding en organisatie van de evenementen W600 (juli 2013 tot en met december 20L4).

3. Uitvoering van het Jubileumprogramma 2014 met een afsluitende evaluatie en verantwoording
(januari 2014 tot november 2015).

Jubileumprogramma.
De opdracht aan de stichting Weert 600 is dat het Jubileumjaar 2014 zich kenmerkt als "van, voor de

door de gemeenschap Weert". Het fundament onder het Jubileumprogramma is gelegd door het
organiseren van een ideeënmarkt in het 4" kwartaal van 2Ot2. Ruim 200 ideeën, verdeelt over 5
thema's zijn vervolgens samengebracht in het Jubileumprogramma 2014 (tabel 1).

ln tabel 2 is een overzicht opgenomen van de verstrekte bijdragen aan W600 evenementen door
sponsoren en door de stichting W600.
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Evenementen stichting W600
Evenementen W600 Datum [ocat¡e Organisatie

T Opening jubileumjaar W600 jan-14 Bassin & Poort van Limburg CM Weert

2 Paarden- en jaarmarkt mrt-14 Stadspark & B'stad St. Fokpaardenmarkt Weert

3 Weert bakt! mrt-14 Van Berlostraat VVV Weert

4 75 jaar Aldenborgh Weert Bu¡ten W600 georgoniseerd

5
NK Zwemmend Redden (indoor)

NK Zwemmend Redden (buiten)

apÊ14 De lJzeren Man lJzeren Man & Reddingsbrigade

apr-!4 Zwembad & Passanthaven Reddingsbrigade Weert

6 Zwemsportdag (mensen met beperk¡ng) apr-14 De lJzeren Man llzeren Man & IKS

7 De Legende mei-14 Oude Markt VV De Rogsteakers

8 Art spectrum (expo & uitwisseling) mei-jun-14 Beekstraat & Hoge Ke¡ St¡chting Art Spectrum

9

Krönungsmesse

Middeleeuwse markt en Marktrecht

Histor¡sche optocht

me¡-14 St. Martinuskerk Groot Martinuskoor

mei-14 B'stad & stadspark Stadsgilde Ste Cathar¡na

mei-14 B'stad & stadspark Schuttersbond EMM

10 NK Stadstr¡athlon mei-14 Bassin st. Totalsports weert

7I Pony en paardenwedstrijd (Laar) jun-14 Manege Laar Ponyclub Laar

T2 LanBste ontbijttafel jun-14 Singels binnenstad Kiwanis Club Weert

13 Muziek, dans en promsfestijn jun-14 Oude Markt CM Weert

14 Koetsentocht jun-14 B¡n nenstad Vereniging Het Vurig Span

15 Charity cup & Cr. Open W600 jun-14 Crossmoor Golf- en Country Club Crossmoor

16 Provisus brengt Dali jun-14 Munttheater en R¡ck Provisus, Munttheater & Rick

L7 NK Outdoor Handboogschieten jun-14 B. College & Oude Markt STIPOH

18 Bloem van Weert jun-14 Partycentrum De Sluis TWC Weert

19 Soul & Latin night jun-14 Oude Markt Nelissen Holding BV

20 Go Refresh jul-14 Oelemarkt CMWeert ¡.c.m. MEPF

2I Voetbalwedstr¡jd DESM aug-I4 DESM terrein DESM

22 Bourgondische markten (3x) jul-aug-14 Oelemarkt & Hoogstraat VVV Weert

23 Super 5 aug-14 B'stad & Buitengebied St¡chting Super 5

24 Weert Muz¡ekstad aue-I4 Bin nenstad CM Weert

25 Lichtenberg Experience vervollen

26 NK Kle¡du¡vensch¡eten sep-14 De Wildenberg De Wildenberg & KNSA

27 Weerter Molens 6x600 okt-14 Zes Weerter molens Molensticht¡ng Weerterland

28 Streekmarkt Tungelroy okt-14 Tungelroy Fanfare St. Jan

29 lnt. Open Golftoernooi Jeugd vervollen

30 Weerterlandpr¡js 2014 okt-14 M unttheater MKB Weerterland

31 Happy Halloween nov-14 Binnenstad Scout¡ng Weert

32 Land van Horne MTB tocht nov-14 Partycentrum De Sluis TWC Weert

33 Ku + Cu themanummer W600 schooljaar Culturele ¡nstell¡ngen Rick

34 Marktrecht voor elke Weertenaar dec-14 Bin nenstad CM Weert

35 Kinderplein W600 1 jul-aug-14 Nieuwe Markt CMWeert

36 Rembrandt tentoonstelling 2 dec-14 Museum van Horne Kunstcluster en ABN AMRO

37 Paardenpolo wedstr¡jd aug-14 Sportterre¡n voormalig College Paardenhuis Hoge Dunk

38 Fototentoonstelline W6003 febr-15 Tiendschuur Fotogroep Weert

Tabel 1: Jubileumprogrommo 2074

1 D¡t 
"u"n"rnent 

is in juli 2014 toegevoegd
2 Dit 

"u.n"."nt 
¡s ¡n november 2014 toegevoegd

3 D¡t .u.n"rn"nt ¡s ¡n december 2014 toegevoegd

JAARVERSLAG 2075 vAN DE sftcHTtNG WEERT 600 .JAAR STAD 5



Evenementen stíchting W600

Bijdrage

van W600

Rechtstreekse Bijdrage

van W600

Be6roting Toegekend

591

5t4
35.000

7.500

2.500

0

0

5.300

2.000

50.000 0

20.000 41.808

2.500

75.000

3.s00

29.L3s

5.275

8.238

35.000

5.000

0

0

0

2 .500

0

10.000

0

2.500

2.soo
20.000

0

2.000

8.000

2.OOO

0

0

1.100

0

10.000 7.500

tr.o34
2.000

0

0

0

0

80.000 329.995

Bijdrage

van sponsoren

Evenementen W600 BeBrotinB Adoptie

Presentatie jubileumjaar

B¡ieenkomsten 20L3

L Opening jubileumjaar W600 35.000

2 Paarden- en iaarmarkt 7.500

3 Weert baktl 2.500

4 75 ia a r Alde nborgh Wee rt (theatervoorstell ing) 0

5
NK Zwemmend Redden (indoor) 0

NK Zwemmend Redden (buitenevent) s.300

6 Zwemsportdagvoor mensen met een beperking 2.000

7 De Legende 50.000

8 Art spectrum 500 (opening expo & uitwisseling) 37.352 20.000

9

Krönunqs messe 2.s00

Middeleeuwse markt 75.000

Historische optocht 0

10 NK Stadstriathlon 31.500 12.500

LT Ponv en paardenwedstriid (Laar) 5.275

L2 La ngste ontb¡jttafel 0

13 Muziek, dans en promsfestiin 35.000

L4 Koetsentocht 5.000

1.5 Crossmoor Cha r¡ty cup & Cross moor Open W600 0

L6 Provisus brengt Dal¡ 0

17 NK Outdoor Ha ndboogschieten 0

18 Bloem van Weert 2.500

L9 Soul & Latin n¡sht 0

20 Go Refresh 10.000

2l Voetbalwedstri¡d en openinR DESM 0

22 Bourgondische markten (3x) 2.s00

23 Super 5 2.s00

24 Weert Muziekstad 20.000

25 Lichtenbers Experience 3 0

26 NK Kleiduivenschieten 2.000

27 Weerter Molens 6x600 8.000

28 Streekmarkt Tungelroy 2.000

29 lnternationaal Open Golftournooi Jeugd 0

30 Weerterlandpriis 2014 10.000 10.000

31 Happy Halloween 1.100

32 La nd va n Horne MTB tocht 0

33 Ku + Cu themanummer Weert 600 jaa r 7.500 10.000

34 Slotact Jubileumiaar W500 35.000

35 Ki nderplei n

36 Re mbra ndt tentoonstelli ng 0

37 Paardenpolo wedstr¡jd 0

38 Fotote ntoonste lline W600 0

Voorziening risico's 3.937

Totaal 350.964 102.s00

Tøbel 2: Bijdrogen W600 en sponsoring per evenement.

3. BELANGRTJKEBESTUURLtJKEVooRNEMENS.

Alle financiële verplichtingen zijn afgewikkeld en er zijn geen claims ontvangen.

6JAARVERSLAG 2075 vAN DE STIîHTING WEERT 600 JAAR STAD



Het exploitatie overschot wordt, voordat de ontbinding van de stichting zal plaatsvinden, overgemaakt
naar de gemeente Weert.
Van de stichting De Aldenborgh is een brief ontvangen waarin o.a. vragen worden gesteld over de
toekenning van de afzonderlijke bedragen aan evenementen. Deze vragen worden, nadat behandeling
heeft plaatsgevonden in de bestuursvergadering van 19 oktober 2015, schriftelijk beantwoord.

4. S¡U¡ruVNTTENDE BEGROTING VAN HET PROJECT WEERT 600 JAAR STAD.

Stichting Weert 600 jaar stad

Begroting Werkelijk
OPBRENGSTEN

Gemeentel¡jke subsidie
Provincie en PBCF

Giften
Sponsoring (cash)

Sponsor¡ng rechtstreeks
Sponsoring (ba rteri ng)

Rente

Totaal opbrengsten 870.OOO 8,42.t27

450.000
110.000

10.o00
160.OOO

140.OO0

450.000
106.000

6.O50

50.o9s
102.500
12s.980

1.502

KOSTEN

Act¡v¡te¡ten
W600 evenementen, toegekende bijdragen
Geadopteerde projecten
Sponsoring (ba rtering evenementen)

Pe¡sonele kosten
Kosten 1e fase
Dienstverl en i ngsove ree n komst CMWee rt

Commun¡cotie en morketing
Kosten m¡ddelen ABC

MO|Wteam
Sponsor- en subsidiewerving
Spons orpa kkette n

Ontwerp munt

350.964
80.o00

140.000

329.995
102.500
12s.980

570.964

33.373
50.554

558.475

32.47t
42.719
75.190

L26.449
30.000
23.O92
15.744

2.LOO

83.927

130.559
30.000
33.000

8.000

201.559 197.465

Algemene kosten
Representat¡e
Advieskosten
Verzekeringen
Comite van Aanbeveling
Bestuurskosten
Eva I uat¡e
Overige kosten

13.5s0 7.385

Totaal kosten 838.5ls

Tabel 3: Projectbegroting en finoncieel resultaot Weert 600 jaar stad.

5. OTVIV¡ITIC EN FUNCTIE VRIJ BESTEEDBAAR VERMOGEN.

N¡et van toepassing

L.757
2.307
1.080

279
496

1.700
426

7JAARVERSLAG 2075 VAN DE STIîHTING WEERT 600 JAAR STAD



6. BELANGRUKE wrJzrcrNGEN ¡N DE (srATUTArREl DoELsrErlrNG.

ln 2015 hebben geen wijzigingen in de statutaire doelstellingen van de stichting W600
plaatsgevonden.
Het exploitatiesaldo van de stichting W600 wordt overgedragen aan de gemeente Weert. Dit zoals bij

de oprichting van de stichting is vastgelegd.

De stichting Weert 600 jaar stad wordt in het 4" kwartaal 2015 ontbonden. Om deze ontbinding
mogelijk te maken is het van belang dat de boeken en bescheiden van de stichting W600 zeven jaar

worden bewaard door een rechtspersoon. De stichting W600 zal de gemeente Weert verzoeken om

als bewaarder van de boeken en bescheiden op te treden.

7. UITEENZETnNG VAN HET GEVoERDE BELEGGINGSBELEID EN INZICHT IN DE RIsIco's.

Gezien de beperkte omvang van de reserve is het beleggen van de reserve niet overwogen.

8. FITTINruCIËI-¡ GEGEVENS EN JAARREKENING 2015.
Het tinanciële gegevens 2OI5 zijn opgenomen in de Jaarrekening 2015. Deze Jaarrekening 20L5

inclusief controleverklaring accountant is als een afzonderlijk document aan dit verslag toegevoegd

IJAARyERSLAG 2075 VAN DE STICHTING WEERT 600 JAAR SÍAO



Voon e¡zr¡ru EN AKKooRD,

Voorzitter
Heijmans, Adrianus Antonius Marinus Marla

Secretaris
Maes, Franciscus Jacobus Maria

Penningmeester
Berns, Gerardus Albertus Martinus

Lid

Dominikowski, Mathilda Adriana Bernardina

Lid

Creemers, Johannes Ludovicus Gerardus
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Stichting Weert 600 jaar stad

Jaarrekening 2015
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Stichting Weert 600 jaar stad

INHOUDSOPGAVE

Balans per 31 juli 2015

Staat van baten en lasten over 2015

Algemene toelichting

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten

Controleverklaring

blz.
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2

3

4

5
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Stichting Weert 600 iaar stad

Balans per 31juli 2015

ACTIVA

Vorderingen
Te ontvangen subsidies

Omzetbelasting

Overige vorderingen

Geldmiddelen

PASSIVA

Eigen vermogen

Kortlopende schulden

Crediteuren

Te betalen projectbijdragen

Overige schulden

31-jul-15 31-dec-14

€ € €

26.000

4.272

33.676

€

63.948

10,386

13.695

7.L3t
53.508

74.334

74.334

74.334

tl
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Stichting Weert 600 jaar stad

Staat van baten en lasten 2015

201s

Opbrengsten

Subsidie Gemeente Weert

Provincie Limburg en fondsen

Sponsoring

Giften

Totaal

project
Weert 600

Begroting

project
Weert 600

€€

20t4

395.524
106.000

278.575
6.0s0

€

450.000

106.000

278.575

6.050

€

4s0.000
110.000

300.000

10.000

870.000

570.964
83.927

201.559

13.550

Kosten

Evenementen Weert 600

Personeel

Communicatie en marketing

Algemene kosten

Financiele baten

Resultaat

-5.066

5.066

786.r49

562.437

42.7L9
185.345

-3.058

787.443

-L.294

L.294

840.625

558.476

75.190

197.465

10.996

842.L27 870.000

-L.502

r.502



Stichting Weert 600 jaar stad

ALGEMENE TOELICHTING

DOELSTETLING

De statutaire doelstelling van de stichting luidt:
- het vieren, het doen bevorderen van het vieren van het feit dat de stad Weert in het jaar 201.4

zeshonderd jaar geleden marktrechten heeft verkregen en daardoor een stad is;

- het promoten van Weert op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau;

- het verrichten van alle verder handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

BEËINDIGING STICHTING

De jaarrekening 20L5 omvat de periode 1 januari 2015 tot en met 31 juli 2015. Per 31 juli 2015 zijn de

activiteiten van stichting beëindigd en vindt verantwoording plaats naar de subsidiegever

Gemeente Weert. Er vinden na 3L juli 20L5 geen activiteiten en mutaties meer plaats.

Na vaststelling door de Gemeente Weert vindt de formele ontbinding van de stichting plaats,

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTETLING VAN DE JAARREKENING

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het exploitatieresultaat vinden plaats

op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld

vindt waardering plaats tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Winsten worden slechts opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en

risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van de verslagperiode, worden in acht
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Bij het opstellen van de jaarrekening is uitgegaan van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving

opgenomen in Richtlijn C1 Kleine organisaties zonder winststreven.

BEGROTING

Door het bestuur van de stichting is een begrot¡ng vastgesteld voor de duur van het gehele project.

Het project strekt zich uit over de kalenderjaren 2013, 20L4 en deels 2015. Om die reden is in de staat

van baten en lasten de begroting opgenomen in vergelijking met het totaalvan de drie boekjaren.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET EXPLOITATIERESULTAAT

Opbrengsten

Onder de opbrengsten worden opgenomen de van derden ontvangen gelden ter financiering

van de activiteiten van de stichting. De opbrengsten omvatten subsidies, sponsorbijdragen,
giften en overige opbrengsten
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Stichting Weert 600 jaar stad

TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS

Te ontvangen subsidies

Provincie Limburg

Prins Bernhard Cultuur Fonds Limburg

Overige vorderingen
Bartering sponsoren

Door te berekenen aan Gemeente Weert
Ba n krente

Geldmiddelen
Rabobank

I nternet spaarrekening

Te betalen projectbijdragen

Slotevenement

NK triathlon

Overige schulden
Te betalen bartering

Gemeente Weert

Centrum Management Weert

Bankkosten

Afwikkeling project en stichting

31-jul-15

€

31-dec-14

€

20.000

6.000
26.000

30.620
L.762

L.294
33.676

L.078

9.308
10.386

6.600

531

7.r3t

30.620
27.250

L.275

34

329
53.508

-l
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Stichting Weert 600 jaar stad

TOETICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2015 20L4

Totaal

project
Weert 600

Begroting
project

Weert 600

€ €

395.524

€

85.000
365.000

€

8s.000
365.000

Subsidie Gemeente Weert
Toegekende subsidie Le fase

Toegekende subsidie 2e fase

Provincie Limburg en fondsen

Provincie Limburg

Prins Bernhard Cultuur Fonds

Sponsoring

Sponsoring algemeen

Sponsoring projecten rechtstreeks

Bartering

Personeel

Centru m Ma nagement Weert

Gemeente Weert

CM W d ienstverlen ingsovereen komst

Communicatie en marketing
Communicatiemiddelen A, B en C

MOIW team

Sponsor- en su bsidiewerving
Sponsorpakketten

Ontwerp munt

Algemene kosten
Representatie

Drukwerk

Advieskosten

Verzekeringen

Comite van Aanbeveling

Evaluatie

Kosten afwikkeling project

Overige kosten

395.524 450.000 4s0.000

100.000

6,000
106,000

s0,09s
102.500

125,980

1_00.000

6.000

100.000
1_0.000

106.000

50.095

102.s00
125.980

L1_0.000

80.000
80.000

140.000
278.575

10.2L0

- 32.509
- 42.719

L16.469

30.000
23.092
15.784

278.575

35.748
6,933

32.s09

300.000

75.190

726.489

30.000

23.092

t5.784
2.700

83.927

130.559

30.000

33.000
8.000

1_9

1..700

3.280
66

2.307

L.080

2L9

1.700

3.609

924

L85.345

r29
-4.475

532

329
427

197.465

L,L57

201.559

5.065 -3.058 L0.996 L3.550



Stichting Weert 600 jaar stad

20L5 20L4

Totaal

project
Weert 600

Begroting

project
Weert 500

Evenementen Weert 600

Presentatie j ubileu mjaa r

Bijeenkomsten 2013

Opening j ubileu mjaar W600

Paarden- en jaarmarkt

Weert bakt!
NK Zwemmend Redden (buitenevent)

Zwemsportdag voor mensen met een beper

Art spectrum 600 (expo & uitwisseling)

Krönungsmesse

Middeleeuwse marlct

Historische optocht
N K Stadstriathlon
Pony en paardenwedstrijd (Laar)

Langste ontbijttafel
Muziek, dans en promsfestijn

Koetsentocht
Bloem van Weert

Go Refresh

Bou rgondische markten (3x)

Super 5

Weert Muziekstad

NK Kleiduivenschieten

Weerter Molens 6x600

Streekmarkt Tungelroy

Weerterlandprijs 2014

Happy Halloween

Ku + Cu themanummer Weert 600 jaar

Slotact Ju bileumjaa r W600

Kinderplein

Sponsoring projecten rechtstreeks

Bartering sponsoren

Voorziening risico's

€

5,500

-10.s66

€

35.000

7.500
2.500

5.300
2.000

36.308
2.500

7s.000

3,500
29.136
5.275
8.238

3s.000

s.000
2.500

10.000

2.500
2.500

20.000

2.000

8.000
2.000

1. L00

7.500

21.600

2.000

102.500

125.980

€

591

574

35.000
7.500
2.500

s.300
2,000

41.808
2.500

7s.000

3,500

29.L36

5.275

8.238

3s.000

5.000
2.500

1_0.000

2.500

2.s00

20.000
2.000

8.000
2,000

L.100

7.500

tr.o34
2.000

L02.500

12s.980

€

35.000
7.500
2.500

5.300

2.000

37.352
2.500

7s.000

31.s00

5.275

3s.000

s,000
2.500

10.000

2,500

2.s00

20,000
2.000

8.000

2.000

L0.000

L. L00

7,500

3s.000

80.000

L40.000

3.937

-5.066 562.437 s58.476 570.964



Stichting Weert 600 jaar stad

Weert, 31ju1i2015

Het bestuur van Stichtlng Weert 600 jaar stad

A.A.M. M. Heljmans, voorzitter

F.J.M. Maes, secretaris

G.A.M. Berns, pennlngme

M.A.B, Dominikowski, lid

J.L.G. Creemers, lid
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WOG REGISTERACC'UNTANTS BV

CONTROLEVERI(LARING VAN DE ONAF'HANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Stichting Weert 600 jaar stad

rWij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2015 voor het jaar geëindigd op 3l juli 2015
van Stichting Weert 600 jaar stad te Weert gecontroleerd. Dezejaarrekening bestaat uit de balans per
3l juli 2015 en de staat van baten en lasten over de periode l januari 2015 tot en met 3l juli 2015 met
de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.

Veranfwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met richtlijn "C1 Kleine
organisaties-zonder-winststreven" van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine
rechtspersonen. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afuijkingen
van materieel belang als gevolg van fraude of f-outen.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle. V/ij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afivijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de jaanekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn aftrankelijk van
de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat
de jaarekening een afivijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking
die relevant is voor opmaken de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het
opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit
van de interne beheersing van de stichting.

Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte
schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

W¡ zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

8
Lid van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

Op de aan WOG Registeraccountants BV verleende opdrachten zijn de algemene voorwaarden van toepassing die zijn
gedeponeerd ter griffre van de rechtbank te Roermond en waarin onder meer een beperking van de aansprakeli¡kheid is opgenomen.

Schoutlaan 7

Postbus 172
6000 AD l7eert

1T10495,750370
lFl 04e5 - 75 03 7r

[E] gossink@wog-ra.nl
www.wog-ra.nl

tid van

-
NBA



WOG REcrsrERAccouNrANTs Bv

0ordeol
Naar ons oordeel geeft de_jaarrekening een getrouÌv beeld van de grootte en de samenstelling van het
vermogen van Stichting Weeft 600 jaar stad per 3l juli 2015 envan het resultaat over de periode I
januari 2015 tot en met 3l juli 2015 in overeenstemming met richtlijn ',Cl Kleine organisaties-zonder-
winstsheven" van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kliine rechtsp"rronãn.

Weert, 13 augustus 2015

WOG Registeraccountants B.V.

B.F, Gossink RA

9

i



WOG REGrsrERAccouNrANrs Bv

GEMEËNTE VYTËRT
lIVi?EKOÞIEN OP

I 3 AU0, 20ts

ZN4ii.ì'ã

RAA

KOP]E NAAT
Weert, 13 augustus 2015
42.rBzvBc

Betreft: jaarrekening Stichting Weert 600 jaar Stad

Geachte heer Keijzers,

'/. Bijgaand zenden wij u in opdracht van de penningmeester van hoger genoemde Stichting , de
heer G.A.M. Berns, de jaarrekening 2015 van Stichting Weert 600 jaar Stad. De datunr van de
slotbalans betreft 3 I juli 201 5,

Mocht u nÍutr aanleiding hiervan nog vragen of opmerkingen hebben dan hoor ik dat uiteraard
graag,

Met vriendelijke groet,

Benno Gossink

c.c. de heer G.A.M. Berns

Lid van de Nede¡landse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

_ Op d9 aan WOG Registeraccountants BV verleende opdrachten zijn de algemene voorwaarden van toepassing díe zijn
gedeponeerd ter griffie van de rechtbank tc Rocrmond en waa¡in onder meer..nteperking van de aansprak.l¡kheiJis opglnomen.

Gemeente Weert
T.a.v. de heer H, Keijzers
Postbus 950
6000 AZ WEERT

Schoutlaan 7
Postbus l7Z

6000 AD \lecrt
lTì 0495 - 75 03 70
lFl 04e5 - ?5 0l 71

[E] gossink@wog.ra nl
ww.wog-ra,nl

ADGdntånt
lldkn

NBA
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