Subsidieregister Stichtse Vecht 2017
In onderstaand overzicht zijn opgenomen de subsidies die zijn verleend (tot november 2017) voor activiteiten in Stichtse Vecht in 2017.

KENNIS EN INFORMATIE
1.1.1

Basisinfrastructuur

Activiteit
Voorzieningen voor informatie/advies
in het sociale domein

Subsidieplafond
2017
basisinfrastructuur
€ 70.000,-

subsidie verleend aan
onderstaande organisaties

Korte omschrijving specifiek

€ 930,- Senioren computer café

Hulp verlenen en informatie
verschaffen op het gebied van
computers en moderne media
aan senioren

€ 1.500,- Seniorenraad Stichtse
Vecht

Advisering betreffende het
ouderenbeleid

€ 925,- Rechtswinkel

Wekelijkse inloopspreekuren
voor eerstelijns sociaaljuridische
advisering door juristen en
advocaten op alle
rechtsgebieden t.b.v. inwoners
van Stichtse Vecht.
Geven van advies &
voorlichting; deelname
klankbordgroepen &
wijkschouwen;

€ 2.500,- St. Gehandicapten
Platform Stichtse Vecht

€ 64.145,- Welzijn Stichtse
Vecht Informatie & Advies
Activiteit
Preventieve jeugdhulp en
Opvoedondersteuning

Subsidieplafond
2017
basisinfrastructuur
Max budget 2017
€ 226.686,-

Totaal: € 70.000,subsidie verleend aan
onderstaande organisaties

€ 67.600,- Eerstelijns Centrum
Maarssenbroek
€ 6.300,- St. Family Care (Chris
en Voorkom)
€ 21.000,- Kwadraad project
Ouders Lokaal

€ 42.000,- GGD pedagogische
advisering

Peuteropvang

€ 294.093,-*
(budget is open eind
regeling en
exclusief VVE)

Totaal: € 136.900,Helden opvang
PSZ Vechtkroost
Eigen & Wijzer t Bontenest
Eigen & Wijzer Bijenkorf
Eigen & Wijzer Klaroen

belangenbehartiging voor de
doelgroep voor inwoners met
een beperking.
Het geven van informatie en
advies aan kwetsbare inwoners
Korte omschrijving specifiek

het inzetten van een
praktijkondersteuner (pilot) voor
de Jeugd GGZ bij de huisartsen
in Stichtse Vecht
Verzorgen van lessen ihkv
alcoholpreventie op de 4 VO
scholen in Stichtse Vecht
het organiseren van activiteiten
voor ouders en specifiek
moeders, tbv opvoeding en
opvoedingsvraagstukken.
het geven van pedagogische
ondersteuning aan ouders ivm
opvoedvragen die zwaarder zijn
dan voor de reguliere JGZ, maar
lichter dan de hulp die Buurtzorg
Jong verleent.
Het bieden van opvang aan
peuters met een VVE-indicatie
en/of peuters waarvan de ouder
niet in aanmerking komen voor
Kinderopvangtoeslag

Peuterspeelzaal Vechtkroost
Kidswereld BV
Petit Petit
KMN Kind&Co
Totaal € 209.311,Activiteit
Bibliotheek
Monumenten en kastelen met museale functie

Activiteit
Ontwikkelingssamenwerking

Subsidieplafond
2017
basisinfrastructuur
€ 974.812,€ 38.302,50 *

Subsidieplafond
2017
basisinfrastructuur
€ 5.000,-

subsidie verleend aan
onderstaande organisaties
€ 974.812,- verleend aan Reg.
bibliotheek AVV
Totaal: € 974.812,2 aanvragen zijn in behandeling

Totaal: €
subsidie verleend aan
onderstaande organisaties

€ 1.350,- Stichting
ontwikkelingssamenwerking
Maarssen Outjo

4de kwartaal is nog niet
meegenomen
Korte omschrijving specifiek
uitvoering bibliotheekwerk voor
alle inwoners van Stichtse Vecht

Korte omschrijving specifiek

Voorlichting over
millenniumdoelen en diverse
projecten op het terrein van
armoedebestrijding in de stad
Outjo in Namibië, waaronder
een voedselproject en een
scholenproject.

EHBO

€ 3.000,-

€ 1.350,- Stichting internationale
samenwerking Loenen

Diverse projecten op het terrein
van ontwikkelingssamenwerking
in het kader van de
samenwerkingsovereenkomst
tussen gemeente Stichtse Vecht
en Kiteo/Kondoa en het
verzorgen van voorlichting
hierover.

€ 2.300,- Stichting internationale
samenwerking Breukelen plus

Organisatie van SISAB
bijeenkomsten, met als doel om
voorlichting te verzorgen, kennis
uit te wisselen en ervaringen te
delen met inwoners uit Stichtse
Vecht over de problematiek in
ontwikkelingslanden.

Totaal:€ 5.000,€ 2.999,- EHBO verenigingen in
Stichtse Vecht
Totaal: € 2.999,-

Activiteiten op basis van Wet Educatie en
beroepsonderwijs

het bijbrengen van EHBO
vaardigheden en theoretische
kennis

WEB-gelden
€ 51.010,- regionale
bibliotheek AVV Taalpunt SV
€ 30.500,- Stichting PRAGO

€ 2.267,- Regionale
bibliotheek AVV

het bieden van een passend
taalaanbod, voor de doelgroep
laaggeletterde inwoners
Geven van cursussen
basiseducatie m.n. aan (jong)
volwassenen met een
leerbeperking of leerachterstand
Project voor ’t zelfde geld:
cursus voor inwoners die

Totaal € 83.777,-

schuldhulptraject hebben
doorlopen.

Stimuleringsbudget
Activiteit
Lokaal Educatieve Agenda

Subsidieplafond
2017
stimuleringsbudget
€ 86.000,-

subsidie verleend aan
onderstaande organisaties

€ 6.400,- projectgroep
herdenken en ontmoeten Azië

€ 4.500,- SWV Sterk VO

€ 15.750,- Bibliotheek
Angstel,Vecht en Venen
€ 3.000,- Vechtstreek en Venen

€ 15.000,- leerorkest

€ 13.000,- Broeckland college

Totaal: € 57.650,-

Korte omschrijving specifiek

Behandelen van thema’s zoals
anders-zijn, herdenken en
vooroordelen, tegen de
achtergrond van de (gevolgen
van) de oorlog in Nederlands
Indië
continuering bevordering
samenhang en afstemming
interregionale overstapregels bij
de overgang van Primair
Onderwijs naar Voortgezet
Onderwijs
maatwerk bibliotheek op school(
leesmonitor en cursus
leescoördinator)
Coördinatie praktisch
verkeersexamen voor leerlingen
groep 7 in Maarssendorp,
Maarssenbroek en Tienhoven
stimulering van muziekonderwijs
in het onderwijs in
samenwerking met culturele
instellingen
voor de doelgroep jeugd
Opzetten en implementeren van
taalondersteuning voor voormalige
ISK leerlingen in het voortgezet
onderwijs in Stichtse Vecht

COMPETENTIES EN ERVARINGEN
1.1.2

Basisinfrastructuur

Activiteit
Combinatiefuncties

Subsidieplafond
2017
basisinfrastructuur
€ 182.000,-

subsidie verleend aan
onderstaande organisaties

€ 10.000,- Sportservice
provincie Utrecht

€ 34.000,- Welzijn SV

€ 20.000,- De Koet

€ 22.000,- Kind & Co

€ 28.000,- Eigen & Wijzer

Korte omschrijving specifiek

Verzorgen van sportactiviteiten
voor mensen met een beperking
en verenigingsondersteuning.
Organisatie en uitvoering van
sport- en beweegactiviteiten
voor volwassenen, ouderen en
mensen met een beperking.
Organisatie en uitvoering van
zwem- en overige
sportactiviteiten voor alle
inwoners uit Kockengen en
omgeving.
Organisatie en uitvoering van
binnenschoolse - en
buitenschoolse sport- en
cultuuractiviteiten op en rond
verschillende basisscholen in
Maarssenbroek en Maarssendorp.
Organisatie en uitvoering van
binnenschoolse - en
buitenschoolse sport- en
cultuuractiviteiten op en rond
verschillende basisscholen in
Maarssenbroek, Maarssen-dorp,
Tienhoven en Breukelen.

€ 16.000,- Kidswereld

€ 26.000,- Kalisto

€ 18.000,- Script

Jongeren op gezond gewicht

€ 15.500,-

Scouting en buitenevenementen voor kinderen

€ 25.895,-

€ 6.000,- Regenboogschool
Totaal € 180.000,Betreft het activiteitenbudget van
de JOGG regisseur
Totaal: € 15.500,€ 4.500,- Scouting Jan
Campertgroep
€ 6.305,- Timmerdorp
Maarssendorp
€ 4.500,- scouting Niftarlake
€ 4.500,- scouting
Maarssenbroek
€ 1.730,- scouting Niftarlake
€ 3.950,- Timmerdorp scouting
Maarssenbroek
€ 400,- Huttenbouw Vreeland

Verzorgen van sport- en
cultuuractiviteiten in Nigtevecht.
Organisatie en uitvoering van
binnen- en buitenschoolse
sportactiviteiten op en rond
verschillende basisscholen in
Breukelen en Loenen.
Organisatie en uitvoering van
binnenschoolse - en
buitenschoolse culturele
talentontwikkelingsactiviteiten op
en rond diverse basisscholen in
Maarssen-dorp en
Maarssenbroek.
Organisatie en uitvoering van
binnenschoolse buitenschoolse sport- en
cultuuractiviteiten in Breukelen.

wekelijkse scoutingactiviteiten
voor de jeugd
timmerdorp zomervakantie
activiteit voor kinderen
wekelijkse scoutingactiviteiten
voor de jeugd
wekelijkse scoutingactiviteiten
voor de jeugd
Spel 3 daagse
timmerdorp zomervakantie
activiteit voor kinderen
hutten bouwen,
zomervakantieactiviteit voor

Totaal: € 25.885,Cultuur

kinderen

€ 100.623,€ 16.000,- Kunst Centraal

€ 47.196,- Kunsten centrum
Nieuwe Vaart,

€ 36.405,- Bekostiging
RTV Stichtse Vecht

Totaal: € 99.601,-

organisatie en uitvoering van het
cultuurprogramma op POscholen Stichtse Vecht
(cultuureducatie)
organiseren van cultuur
educatieactiviteiten: opdoen van
kennis op gebied van muziek,
dans, musical etc. onder
begeleiding van professionele
docenten
activiteiten lokale omroep;
verzorgen van lokaal nieuws via
nieuwe media (website, twitter,
facebook) en de conventionele
media zoals radio en tv, voor de
doelgroep inwoners van Stichtse
Vecht

Stimuleringsbudget
Activiteit
Sporten voor jeugd en mensen met een
beperking/Activiteitensubsidie sport

Subsidieplafond
2017
stimuleringsbudget
€ 26.500,-

subsidie verleend aan
onderstaande organisaties

€ 300,- HV Nijenrodes
€ 500,- VV Maarssen

€ 500,- Comité Unicefloop
Breukelen
€ 500,- Bison Bowling Maarssen
€ 500,- Wilskracht
€ 1.000,- MZ&PC De Fuut

Korte omschrijving specifiek

het organiseren van een
schoolhandbaltoernooi.
het organiseren van een jaarlijks
voetbalevenement voor de
basisscholen van Maarssen op
30 april 2017
het organiseren van een
eenmalige Unicef sponsorloop
voor jeugd en volwassenen op
21 april 2017
het organiseren van een
bowlingtoernooi voor alle
basisscholen in Stichtse Vecht.
Gym-In activiteiten Loenen voor
de doelgroep jeugd
zwem4daagse voor de
doelgroep jeugd.
Organiseren Safarifestival op 10
september 2017

€ 500,- Basisscholen Breukelen

het organiseren van een
sportdag, gecombineerd met de
Koningsspelen, op 21 april 2017
voor alle basisschoolkinderen
van Breukelen.

€ 400,- WIK Kockengen

het organiseren van een
tafeltennistoernooi voor
basisschoolleerlingen van groep
4 tot en met groep 8 op 3 maart
2017 .

€ 500,- Stichting Duurzaam
Sporten en Gezond Ontspannen

het organiseren van het
Sportfestival Maarsseveen op
26 augustus 2017 voor de
doelgroep jonge ouders en
kinderen van 4 tot 16 jaar, met
het doel hen te
enthousiastmeren om voldoende
en verstandige te sporten en
gezond te eten.

€ 500,- Korfbalvereniging Esdo

organiseren van een eenmalig
schoolkorfbaltoernooi voor
basisschoolleerlingen van
Kockengen, Nieuwer Ter Aa en
Breukelen op 31 oktober 2017
het organiseren van een
sportdag, gecombineerd met de
Koningsspelen, op 11 mei
2017voor alle
basisschoolkinderen van
Breukelen
Het organiseren van een
jubileum toernooi op 21 mei
2017
G-korfbal voor mensen met een
beperking
Het organiseren van een school
korfbaltoernooi op 10 juni 2017

€ 500,- Sportdagen
Loenen,Loenersloot en
Vreeland

€ 450,- Judoclub Barberio
€ 2.500,- OVVO/de Kroon
€ 250,- OVVO/de Kroon
Flexibel jeugdbudget

€ 25.000,-

Totaal € 6.400,-

€ 1.860,- ROC midden
nederland
€ 600,- Beheerstichting Over
Noord,

Flexibel Gezondheidsbudget

€ 2.500,-

Totaal € 2.460,Geen aanvragen ingediend
Totaal: € 0,00

Organiseren beat the enemy
Het organiseren van een
buurtvoetbaltoernooi op 20
oktober 2017 voor de jeugd

INFORMELE ONDERSTEUNINGSNETWERKEN EN VANGNETFUNCTIES
1.1.3

Basisinfrastructuur

Activiteit
De ondersteuning van de vrijwillige inzet van
mensen

De ondersteuning van mantelzorgers

Subsidieplafond
2017
basisinfrastructuur
€ 208.148,-

€ 214.781,-

subsidie verleend aan
onderstaande organisaties

Korte omschrijving specifiek

€ 3.250,- Gilde Stichtse Vecht

ondersteuning vrijwillige inzet
met kennis en ervaring. Voorts:
organisatie Vrijwilligersdag
Maarssen, Verkiezing vrijwilliger
van het Jaar, Verenigingsmarkt
Breukelen en Loenen, POWERproject

€ 204.898,- VWC Stichtse Vecht

Uitvoering vrijwilligerscentrale

Totaal: € 208.148,€ 136.625,- Handje Helpen

€ 78.156,- Welzijn SV Steunpunt
Mantelzorg

de organisatie van vrijwillige
thuishulp bij kinderen en
volwassenen met een handicap
of chronische ziekte (met name
respijtzorg en ondersteuning bij
participatie), inclusief maatjes
voor jong dementerenden,
inclusief 'nachtvrijwilligers' en
inclusief maatjes voor mensen
met een 'sociale handicap'.
Ondersteunen steunpunt
mantelzorg

Activiteit
Belangenbehartiging kernen door
bewonersorganisaties (wijkcommissies)

Algemeen Maatschappelijk werk

Subsidieplafond
2017
basisinfrastructuur
€ 45.250,-

€ 665.923,-

Totaal: € 214.781,subsidie verleend aan
onderstaande organisaties

Korte omschrijving specifiek

€ 41.750,- organisatiebudget div
bewonersorganisaties
/wijkcommissies
Totaal: € 41.750,€ 626.420,- Kwadraad AMW *

Algemeen Maatschappelijk
Werk, School Maatschappelijk
Werk, Zicht op Geldzaken
(afwikkeling project) voor de
doelgroep inwoners Stichtse
Vecht met een complexe
hulpvraag

€ 4.400,- Welzijn SV

Maatschappelijke
dienstverlening aan kwetsbare
inwoners

€ 22.500 blijf actief Breukelen

Ontmoetingsgroep Blijf Actief in
de kern Breukelen. Het betreft
een voorliggende voorziening
voor mensen met geheugen
problemen /beginnende
dementie (en hun partners/mantelzorgers) waarmee
opname in dagopvang wordt
uitgesteld en
partners/mantelzorgers worden
ondersteund /ontlast bij hun
verzorgende taak

Activiteit
Slachtofferhulp

Meldpunt voor Zorg en Overlast

Voedselbank

Subsidieplafond
2017
basisinfrastructuur
€ 11.749,-

€ 24.127,-

€ 5.200,-

Totaal € 666.986,subsidie verleend aan
onderstaande organisaties
€ 11.749,- verleend aan
Slachtofferhulp Nederland

Totaal: € 11.749,€ 24.127,- verleend aan GGD
Meldpunt voor Zorg en Overlast

Totaal: € 24.127,€ 5.200,- verleend aan
Voedselbank Stichtse Vecht

Totaal: € 5.200,-

Korte omschrijving specifiek
verlenen van hulp aan
slachtoffers van
verkeersongelukken, misdrijven
en calamiteiten, en aan
nabestaanden, getuigen en
andere betrokkenen
Meldpunt voor Zorg en Overlast:
registratie meldingen & in gang
zetten vervolgactie t.b.v. sociaal
zeer kwetsbaren & OGGZcliënten
verstrekken van
voedselpakketten aan inwoners
onder een bepaald
bestaansminimum, alsmede het
tegengaan van verspilling van
voedsel

Stimuleringsbudget
Activiteit
Stimulering uit welzijnsbudget

Subsidieplafond
2017
stimuleringsbudget
€ 20.000,-

subsidie verleend aan
onderstaande organisaties

Korte omschrijving specifiek

Handje helpen vervoersproject
€ 560,-

kinderen met een beperking
zelfstandig leren reizen om
zelfredzaamheid te vergroten
Personenalarmering voor de
bewoners van de 114
seniorenwoningen van complex
't Heycop in Breukelen

€ 3.336,Woningbouwvereniging
Vecht & Omstreken

Kader voor de jeugdsport
(scholingsbudget)

€ 12.500,-

Bibliotheek Angstel, Vecht en
Venen
€ 1.500,Totaal: € 5.396,-

opstarten samenwerking met
Seniorencomputerclub

€ 500,- Sportvereniging Gems

Kaderontwikkeling
turninstructeurs
kaderontwikkeling om de
continuïteit van de jeugdsport te
waarborgen, voor de kinderen
van Loenen aan de Vecht,
Loenersloot, Vreeland en
Nieuwersluis

€ 500,- Wilskracht

€ 1.000,- MZ&PC de Fuut kader

kaderontwikkeling opleiding
zwemtrainers
kaderontwikkeling ; zwemmen

voor kinderen met een
beperking
€ 200,- DAW Nigtevecht
€ 800,-

Gymvereniging Virto

€ 1.686,- MHV Hockey
Maarssen
€ 624,- DAW Nigtevecht
Totaal: € 5.310,-

Kaderontwikkeling opleiding
gyminstructeurs
Kaderontwikkeling opleiding
gyminstructeurs
Opleidingen coachen en trainen
basis ter versterking van het
jeugdaanbod
3e gedeelte kaderontwikkeling
opleiding gyminstructeurs

ONTMOETING
1.1.4

Basisinfrastructuur

Activiteit
Dorpshuizen

Subsidieplafond
2017
basisinfrastructuur
€ 269.894,-

subsidie verleend aan
onderstaande organisaties

€ 22.145,- St Vreelandse
gemeenschap
€ 45.000,- st. Dorpshuis
Tienhoven-Maarsseveen e.o.
€ 33.151,- st. Culturele
accommodaties Loenen(SCAL)

€ 23.234,- st behoud
leefbaarheid Nieuwer ter Aa

Kinderboerderijen

€ 81.125,-

Totaal: € 123.530,€ 41.625,- Kinderboerderij
Otterspoor
€ 27.750,- Kinderboerderij
Vechtse Hoeve
€ 11.750,- Dierenweide
Breukelen
Miv 2017 is de ook de bijdrage
aan dierenweide Breukelen

Korte omschrijving specifiek

exploitatie Dorpshuis Vreeland
tbv sociaal culturele activiteiten
in Vreeland
exploitatie van dorpshuis de
Veenkluit tbv sociaal culturele
activiteiten in Tienhoven
exploitatie van sociaal cultureel
centrum 't Web en cultureel
centrum de Boomgaard tbv
inwoners van Loenen
exploitatie dorpshuis Ons
Genoegen tbv sociaal culturele
activiteiten in Nieuwer ter Aa.
Beheren en onderhouden
kinderboerderij

subsidie, daarom wijzigt het
subsidieplafond

Activiteit
Nationale Ouderendag

Subsidieplafond
2017
basisinfrastructuur
€ 1.000,-

Beheer speeltuinen

€ 1.665,-

Vrijwillige jongerenvoorzieningen

€ 7.000,-

Totaal: € 81.125,subsidie verleend aan
onderstaande organisaties
Geen aanvraag ingediend
Totaal: € 0,00
€ 1.665,- Speeltuin
Schilderskwartier
Totaal: € 1.665,€ 5.000,- Jongerenvereniging
Gemuda

Buitenzwembaden

€ 12.956,-

Totaal: € 5.000,-

€ 4.264,- de Meent

€ 6.972,- de Koet
€ 1.720,- Zwemlust Nieuwersluis
Alzheimer-cafes

€ 900,-

Korte omschrijving specifiek

Totaal: € 12.956,€ 900,- verleend aan Alzheimer
Nederland

Beheer en onderhoud speeltuin

ontspannings- en
ontmoetingsactiviteiten voor
jongeren van 12 tot en met 23
jaar

het mogelijk maken van
kleinschalig(zwem)recreatie
voor de inwoners van Breukelen
en omgeving
buitenzwemactiviteiten in een
veilige omgeving voor alle
inwoners van Stichtse Vecht
Beheren en onderhoud
buitenzwembad
Organiseren van Alzheimer
cafes als ontmoetingsplaats
voor mensen met dementie en

hun naasten.

Activiteit
Ontmoeting- en activiteitengroepen voor
mensen met een lichamelijke beperking

Welzijnsvoorzieningen gericht op ontmoeting,
activering en signalering

Subsidieplafond
2017
basisinfrastructuur
€ 2.500,-

€ 554.804,-

Totaal: € 900,subsidie verleend aan
onderstaande organisaties
€ 2.500,- verleend aan Boogh
Utrecht

Totaal: € 2.500,€ 491.564,- Welzijn SV
€ 8.834,- Zorggroep De
Vechtstreek Blijf Actief! Loenen
€ 22.500,- Leger des Heils Blijf
Actief! Maarssen
€ 22.500,- Zorggroep de
Vechtstreek Blijf Actief!
Kockengen

€ 10.668,- Zorggroep De
Vechtstreek Overdorp
Kockengen

Korte omschrijving specifiek
het organiseren van
Ontmoetings- en
activiteitengroepen voor mensen
met een lichamelijke beperking
met als doel bevordering
maatschappelijke participatie

Welzijnsactiviteiten
t.b.v.
(kwetsbare) volwassen inwoners
Stichtse Vecht
Ontmoetingsgroep Blijf Actief in
de kernen Loenen, Maarssen
en Kockengen. Het betreft een
voorliggende voorziening voor
mensen met geheugen
problemen /beginnende
dementie (en hun partners/mantelzorgers) waarmee
opname in dagopvang wordt
uitgesteld en
partners/mantelzorgers worden
ondersteund /ontlast bij hun
verzorgende taak
Gecoördineerd ouderenwerk
Kockengen

€ 1.500,- Buurthuiskamer OverNoord Breukelen

€ 4.500,- Stichting Samen
Verder
€ 238,50 NPV afd. Vecht en
Angstel

Koningsdag

Herdenking van 4 mei en de viering van 5 mei

€ 20.413,-

€ 8.000,-

Totaal: € 562.304,€ 19.100,- Oranjeverenigingen
SV
Totaal € 19.100,€ 8.000,- verleend aan Stichting
4/5 mei Stichtse Vecht
Totaal: € 8.000,-

Op basis van vrijwillige inzet te
realiseren activiteiten door en
met inwoners van BreukelenNoord. Het gevraagde
subsidiebedrag is bestemd voor
ondersteuning en begeleiding
van activiteiten door de groep
vrijwilligers
organiseren van sport- en
recreatieve activiteiten voor
mensen met een lichamelijke
en/of verstandelijke beperking
het bieden van vrijwillige
ondersteuning aan kwetsbare
inwoners.
activiteiten in het kader van
Koningsdag 2017 voor de
inwoners
activiteiten in het kader van de
herdenking van 4 mei en de
viering van 5 mei voor alle
inwoners van Stichtse Vecht.

1.1.5

Stimuleringsbudget

Activiteit
Stimulering welzijn

Subsidieplafond
2016
stimuleringsbudget
€ 10.000,-

subsidie verleend aan
onderstaande organisaties

Korte omschrijving specifiek

€ 1.000,- Stichtse Vecht verbindt

organiseren van ontmoeting
waarbij nieuwkomers en
inwoners van Stichtse Vecht
elkaar kunnen leren kennen dmv
theater en
gespreksbijeenkomsten
Organiseren van sociaalculturele activiteiten voor
kwetsbare ouderen

€ 2.000,- Stichting Vier het
Leven
€ 1.500,- Stichting In Between
Cafe

€ 500,- Stichting Dorpskamer
Nigtevecht

Bibliotheek Angstel, Vecht en
Venen
€ 600,Totaal: € 5.600,-

Opstart In between Café
Breukelen: maandelijkse
bijeenkomsten door en voor
werk- en opdrachtzoekenden
(waaronder
bijstandsgerechtigden) teneinde
hun mentale, sociale en
economische kracht te
versterken.
Oprichting Stichting Dorpskamer
Nigtevecht t.b.v. het creëren van
een laagdrempelige
ontmoetingsplek teneinde de
sociale cohesie te versterken,
eenzaamheid tegen te gaan en
nieuwe activiteiten te stimuleren
opstarten samenwerking met
Seniorencomputerclub

Activiteit
Ontmoeten en sociale cohesie

Overig

Subsidieplafond
2016
stimuleringsbudget
€ 50.000,-

subsidie verleend aan
onderstaande organisaties

Korte omschrijving specifiek

€ 30.622,- (is niet het
eindbedrag, er komen aan het
eind van het jaar nog diverse
aanvragen binnen)

Straatspeeldagen, buurtfeesten,
skeelerronde, Halloween en
kerstactiviteiten.

Onderstaande subsidies zijn verleend als incidentele subsidie direct op basis van de Algemene Wet bestuursrecht.
Van deze mogelijkheid kan het college gebruik maken als er nieuwe ontwikkelingen zijn waarin niet is voorzien bij het
opstellen van het subsidieprogramma maar waaraan zij, gezien het belang voor Stichtse Vecht en haar inwoners, toch een
financiële ondersteuning wil geven.
Activiteit:
Beheer en onderhoud gemeentelijk kunstbezit
Activiteit:
Handje Helpen

Ten laste van budget

subsidie verleend aan
onderstaande organisaties

Overige subsidies kunstzinnige vorming

€ 15.000,- Vechtstreekmuseum

Ten laste van budget

subsidie verleend aan
onderstaande organisaties

Budget bestuurlijk topdossier mantelzorg

Activiteit:

Ten laste van budget

Taalvisite

Onderwijsachterstandenbeleid

Activiteit:

Ten laste van budget

€ 20.000,- Handje Helpen
subsidie verleend aan
onderstaande organisaties
€ 8.287,- Bibliotheek AVV
subsidie verleend aan
onderstaande organisaties

inzet voor jeugdhulp bij de sociaal wijkteams in
Stichtse Vecht

Sociaal Domein Stichtse Vecht

€ 600.000,- Buurt Zorg Jong

wegwerken wachtlijsten door bieden van zorg

Sociaal Domein Stichtse Vecht

€ 153.316,- Buurt Zorg Jong

bij gezinnen met kinderen van 0 tot 23 jaar met
opvoedings- en opgroeivraagstukken, waarbij
sprake is van complexe problematiek. Hands
on handelen, maar op tijd opschalen

aanvullend

Activiteit:

Ten laste van budget

subsidie verleend aan
onderstaande organisaties

eenmalige financiële bijdrage voor initiatief van SV
de Vecht om hun accommodaties te verduurzamen

verduurzamingsbijdrage

€ 10.000,- SV de Vecht

eenmalige financiële bijdrage voor initiatief van
OSM 75 om hun accommodaties te verduurzamen

verduurzamingsbijdrage

€ 10.000,- VV OSM’75

activiteiten op het gebied van fairtrade
activiteiten in Stichtse Vecht
Historische bordenwandeling Loenen aan de
Vecht
Opstarten van een ondernemersfonds in
centrum Breukelen. O.a. door het schrijven
van een concreet meerjarig actieplan dat als
basis dient voor een informele
draagvlakmeting.

Duurzaamheid

Implementatie zorg en welzijnsconcept door
kwartiermaker
Bijdrage aan expositie Het geluid van de Stilte
Pilot BSO Nova: het bieden van
buitenschoolse opvang aan kinderen die extra
zorg en begeleiding nodig hebben
Het project heeft als doel om leerlingen van
groep 8 en leerlingen van de onderbouw van
het voortgezet onderwijs en hun
ouders/opvoeders meer weerbaar te maken en
de overgang van het basisonderwijs naar het
voortgezet onderwijs te versoepelen d.m.v.
een goed op elkaar aansluitend pakket van
voorlichting en ondersteuning op het gebied
van groepsdruk
De eenmalige financiële ondersteuning van
het In Between Café Breukelen is een

Programma Economie
Programma Economie

Zorg en Welzijn
??
??
JGZ

Participatiebudget

€ 2.500,- Stichting Duurzame
Vecht
€ 1.000,Dorpsraad Loenen aan de Vecht
€ 3.535,- Winkeliersvereniging
Breukelen

€ 30.000,- coöperatieve
vereniging ’t Kampje-plus
€ 500,- St Groene Hart
€ 9.244,- KMN Kind&Co
€
41.500,Jeugdpunt Project maak je Niet
Druk

€ 1.500,- In Between cafe

coproductie met een drieledige financiering
van gemeentewege: 1) een bedrag van
€ 1.500,- wordt beschikbaar gesteld uit het
Leefbaarheidsbudget, in overleg met
gebiedsregisseur Olivier de Jonge Oudraet;
2) een bedrag van € 1.500,- wordt beschikbaar
gesteld uit het Stimuleringsbudget 'Ontmoeting'
(Welzijn); 3) uit het Participatiebudget wordt
eveneens een bedrag van € 1.500,beschikbaar gesteld, op basis van het
projectplan en bijbehorende begroting. De
bijdrage uit het Participatiebudget wordt met
name verleend t.b.v. de inspanningen van het
IBC ten behoeve van inwoners van onze
gemeente die een bijstandsuitkering
ontvangen.
Eenmalige bijdrage aan het Cultuurfestival
Stichtse Vecht op 3-6-2017

Het project Buurtgenoten heeft als doel de
versterking van de competenties van sociaal
kwetsbare burgers met inzet van vrijwillige coaches.
Om deze competenties te versterken worden
trainingen ingezet volgens de methodiek
Buurtgenoten, waarbij deelnemers de eigen
krachten ontdekken en omzetten in vaardigheden
die inzetbaar zijn in de praktijk van alledag.

??
??

€ 2.500,- Cultuurfestival Stichtse
Vecht
€ 7.210,- Welzijn Stichtse Vecht
project Buurtgenoten

Prins Bernhard Cultuurfonds
Prins Bernhard Cultuurfonds
Beschikbaar in fonds voor 2017:

Toegekend aan
organisaties

activiteit

Bedrag

€ 100.000,Stichting
Basiliuscollege
Stichting
Vechtstreekmuseum
RTV Stichtse Vecht
Dorpsraad Loenen
aan de Vecht
Stichting Culturele
evenementen
Nigtevecht
Christelijke
Gemengde
Zangvereniging
Excelsior
Park Podium Boom
en Bosch
Vechtstreek
Symfonieorkest
Stichting Slot Zuylen

Muziekvereniging De
Vecht

Muziekproductie In die dagen
…(in illo tempore)

€ 1.600,-

Tentoonstelling Verkade album De
Vecht van Jac. Thijsse Toen en Nu

€ 4.500,-

Documentaire Cultuur leeft in
Stichtse Vecht
Educatieproject “Loenen vroeger
en nu “

€ 3.625,-

Muziekfestival Nigtevecht

€2.500,-

Muziekproductie Jubileumconcert

€ 1.250,-

Muziekproductie Park Podium 2017

€ 4.500,-

Muziekproductie Jubileumconcert
voor jong en oud 2017

€ 3.000,-

Educatieproject Gerrit Rietveld in
Slot Zuylen
Muziekproductie Brugconcert

€ 2.875,-

€ 1.500,-

€ 1.500,-

Stichting Imago
Historica
Orkest SDG Tienhoven
Stichting Welzijn
Stichtse Vecht

Totaal

Documentaire Stichtse Vecht
1940-1945 deel 4
Muziekproductie Promsconcert
Stichtse Vecht 2017
Theaterproductie As I Left My
Father’s House

€ 2.500,€ 4.000,€ 2.000,-

€ 35.350,-

