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Aan de jemeentebesturen
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Doetinchem 2 donderdag 24 mei 2012
Ons kenmertt : 2012. U-0109/FS/H V
Onderwerp : subsidieverzoek 20 13
Bijlage 1 jaarrekening 201: t programmabegroting 2013 en activiteitenplan 201 3-2014
Geachte colleje,
Uw jemeente heeft voor 2011 subsidie verleend aan het Staring Instituut. Per ljuli 2011 is het
Starinj lnstituut opgeheven en overgegaan in het Erfjoedcentrum Achterhoek en Léemers.
Het Erfgoedcentrum heeft alle taken en vealichtjnjen van het Starinj lnstituut integraal
overjenomen.
Ter vaststellinj subsidie 2011 cintvangt u hierbij daarorrt een tnhoudelijk (half-ljaarverslag
2011 van het Staring Instituut en het Zrfgoedcentrum Achterhoek en Liemers alsrnede de
jaarrekeningten) 2011.
Ten behoeve van een subsidieverzoek voor 2013 sturen wij u bijgaand de bejrotinj vclor het
boeitjaar 2013. Hierin staan de archieftaken (waarvoor het Erfgoedcentrum teen subsidie
ontvangt) en de streektaken waar de subsidie betrekking op heeft, duidelijk uitgesplitst. Aan de
bejrotint is een financiële toelichting toegevoegd. De betroting is 3 rrtei 2012 door het DB van
het Erfjoedcentrum onder voorbehoud vastgesteld. De bejroting kan in september 2012
definitief worden vastjesteld door het AB. Na deze vaststellint ontvangt u van ons de
definitieve begroting.
Daarnaast Ontvanjt u het activiteitenplan 2013-2014 met betrekking tot de streektaken.
Mocht u hierover vraten of opmerkinjen hebben dan kunt u contact opnemen met
onderjetekende, telefonisch 0314 787078 of per mail f.sieroaecal.nu.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Erfgoedcentrum
Achterhoek en Liezïlers
Fe nAja Siero,
directeur
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