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De commissie heeft geadviseerd u een evenementensubsidie 2022 te verstrekken van 
maximaal € 2.667,— voor de '81e Bijen- en Honingmarkt'.
De commissie vindt de Bijen- en Honingmarkt een mooi, bewezen succesvol evenement 
en waardeert het dat de 81e editie plaatsvindt op het Beverwijksplein.

Ons besluit
Wij verstrekken u een evenementensubsidie 2022 van maximaal € 2.667,— (B-status). 
U krijgt deze subsidie voor de '81e Bijen- en Honingmarkt' conform uw 
aanvraag/activiteitenplan. Wij stellen deze subsidie gelijk vast.

U organiseert de 81e Bijen- en Honingmarkt zoals omschreven in uw activiteitenplan. 
Dit evenement vindt plaats op 16 april 2022 op het Beverwijksplein.
U beoogt 2000 bezoekers te trekken met dit evenement, uiteraard is dit afhankelijk 
van de op dat moment geldende RIVM-maatregelen.
U werkt zoveel mogelijk samen met plaatselijke ondernemers en organisaties.

Uw evenement levert een goede bijdrage aan de doelstellingen van het cultuur- en 
evenementenbeleid in Dordrecht. Wij hebben het advies van de commissie 
overgenomen.

Gemeente Dordrecht
Spuiboulevard 300 
DORDRECHT

Waarom dit besluit?
Wij hebben de adviescommissie Amateurkunst, Evenementen en Culturele Initiatieven 
gevraagd uw aanvraag te beoordelen. Deze commissie heeft uw aanvraag op
3 november 2021 besproken. Hierbij is gekeken of uw aanvraag voldoet aan de regels. 
Voor uw aanvraag zijn dat de Algemene subsidieverordening Dordrecht en de 
Subsidieregeling Amateurkunst, Evenementen en Culturele Initiatieven gemeente 
Dordrecht.

Ver. tot Bev. der Bijenteelt Dordt Eo. 
T.a.v. G.W.B. Wieringa
Noordendijk 233
3311 RN DORDRECHT

T 14 078
www.dordrecht.nl/subsidie

Wat doet u voor deze subsidie?

U heeft op 29 september 2021 een evenementensubsidie 2022 aangevraagd voor 
'8le Bijen- en Honingmarkt'. Wij hebben uw aanvraag ingeboekt onder zaaknummer 
2021-0136232. In deze brief leest u ons besluit.

0

Contactpersoon
Mw. J.I.M. Frederiks
T (078) 770 3947
E jim.frederiks@dordrecht.nl

19 november 2021
2021-0136232
Subsidieaanvraag EV 2022 (le tranche)



Ver. tot Bev. der Bijenteelt Dordt Eo. Crediteurennummer 106512
€ 2.667,— Adres
NL24 INGB 0003 8251 71 Postcode
Januari 2022 Grootboeknummer
00500022 ECL

Omschrijving

Pagina 2/3

Verplichtingen
• Meldingsplicht: U informeert ons zo snel mogelijk als er iets verandert in de geplande 

activiteiten/resultaten of als de activiteiten (deels) niet door kunnen gaan. Dat staat 
in artikel 13 van de Algemene Subsidieverordening Dordrecht.
Vergunning: U bent verplicht een evenementenvergunning aan te vragen op basis 
van de in Dordrecht geldende APV.

Waarom dit bedrag?
U heeft een subsidie van € 2.667,-- aangevraagd. Wij stemmen in met dit bedrag.

Algemene regels
Als u door deze subsidie belasting moet betalen dan komt dit voor uw rekening.

Wettelijke basis
Wij hebben deze subsidie gebaseerd op de Algemene subsidieverordening Dordrecht 
(ASV) en de Subsidieregeling Amateurkunst, Evenementen en Culturele Initiatieven 
gemeente Dordrecht.

U geeft in uw publieksuitingen aan dat de gemeente Dordrecht dit evenement 
ondersteunt.
U zorgt voor voldoende publiciteit voor het evenement. In uw PR en communicatie 
uitingen schenkt u aandacht aan Dordrecht om de stad te promoten en 
herhaalbezoek te bevorderen.
Informatie over uw activiteit dient u op tijd door te geven aan Dordrecht Marketing 
& Partners, te bereiken via marketinq@dordrecht.nl, zodat uw evenement/activiteit 
opgenomen kan worden in de agenda, 'Doen in Dordrecht'.

Moet u uw subsidie verantwoorden?
Subsidies tot € 20.000,— stellen wij gelijk vast. U hoeft daarom geen aanvraag tot 
vaststelling in te leveren. Wel kunt u in de steekproef voor subsidies vallen. In dat geval 
sturen wij u voor 1 maart 2023 een brief. Daarin staat wat u dan moet doen.

Betaling
Routenummer

Noordendijk 233 

3311RN Dordrecht 

60931515
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2021-0136232
Subsidieaanvraag evenement 2022 (le tr.)

Betaling subsidie
Organisatie
Totaal bedrag
IBAN

43805_________

106512/Ver. tot Bev. der Bijenteelt Dordt Eo./2021-0136232/I/2022/'81e Bijen- en 
Honingmarkt
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U maakt bezwaar binnen 6 weken na de

Postbus 8

3300 AA Dordrecht 3007 BM Rotterdam

htto: //bit. lv/2KuGFSY
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Wij adviseren u daarom uw administratie goed te blijven bijhouden (bewaar 
bonnen/facturenl).

Of bij spoed: 
Postbus 50951

de heer J. Booij
Clustermanager stad a.i.

Hoogachtend,
Het college van Burgemeester en Wethouders
namens dezen, verzenddatum op deze brief.

In uw brief schrijft u:
• uw naam en adres
• de datum van uw bezwaar
• waar u bezwaar tegen maakt
• de reden van uw bezwaar
• uw telefoonnummer
• uw handtekening
Ons adres is:

2021-0136232
Subsidieaanvraag evenement 2022 (le tr.)


