Subsidieregister Stichtse Vecht 2016
In onderstaand overzicht zijn opgenomen de subsidies die zijn verleend voor activiteiten in Stichtse Vecht in 2016.

1.1

1.1.1

KENNIS EN INFORMATIE
Basisinfrastructuur

Activiteit
Voorzieningen voor informatie/advies
in het sociale domein

Subsidieplafond
2016
basisinfrastructuur
€ 65.000,-

subsidie verleend aan
onderstaande organisaties

Korte omschrijving specifiek

€ 930,- Senioren computercafe

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.

€ 2.500,- St. Gehandicapten
Platform Stichtse Vecht

geven van advies & voorlichting;
deelname klankbordgroepen &
wijkschouwen;
belangenbehartiging voor de
doelgroep voor inwoners met
een beperking.
Het geven van informatie en
advies aan kwetsbare inwoners

€ 59.145,- Welzijn Stichtse
Vecht Informatie & Advies
Totaal: € 65.000,-

Activiteit
Preventieve jeugdhulp en
Opvoedondersteuning

Subsidieplafond
2016
basisinfrastructuur
Max budget 2016
€ 144.000,indicatief onder
voorbehoud van
besluitvorming
over inrichting
pedagogisch
voorveld

subsidie verleend aan
onderstaande organisaties

Korte omschrijving specifiek

€ 67.600,- Eerstelijns Centrum
Maarssenbroek

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.

€ 6.080,- St. Family Care
(Voorkom)
€ 21.000,- Magic Adventures

€ 32.000,- GGD pedagogische
advisering

Peuteropvang

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

Totaal:€ 126.680,KMN Kind & Co,
Eigen & Wijzer,
Helden Opvang,
PSZ Vechtkroost,
het Hummeltje,
Kidswereld
Totaal:€ 292.400,-

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
ouders niet in aanmerking
komen voor
kinderopvangtoeslag

Activiteit
Bibliotheek
Monumenten en kastelen met museale functie

Subsidieplafond
2016
basisinfrastructuur
€ 974.812,€ 38.302,50 *

subsidie verleend aan
onderstaande organisaties

Korte omschrijving specifiek

€ 974.812,- verleend aan Reg.
bibliotheek AVV
Totaal: € 974.812,-

uitvoering bibliotheekwerk voor
alle inwoners van Stichtse Vecht

€ 2.500, -J. Boxhoorn boerderij 't
Honderd

restauratiewerkzaamheden aan
het gemeentelijk monument
boerderij 't Honderd te Nieuwer
ter Aa
restauratie en herstel van de
toren van de gereformeerde
kerk Loenen a/d Vecht
herstel dak, riool en kosten
inspectie monumentenwacht
aan gemeentelijk monument
Huize Meeuwenhoek, Straatweg
172 te Breukelen
vernieuwen van goten en
buitenschilderwerk aan
gemeentelijk monument,
Binnenweg 44 te Maarssen
restauratiewerkzaamheden aan
woonhuis van het gemeentelijk
monument langhuisboerderij
deel van buitenplaats
Vechtoever te Breukelen
exploitatie museum in kasteel
schilderwerk en vervanging lood
dakrand van het gemeentelijk
monument Spoor en Vechtzigt in
Breukelen
Monumentensubsidie vml
gereformeerde kerk

€ 2.500,- college van
kerkrentmeesters Loenen aan
de Vecht
€ 2.283,- J. van Baal

€ 2.500,- H.T. Langerak

€ 2.500, -R.J. van der Ham

€ 6.579,79 Slot Zuylen
€ 1.401,65 Dhr Klusener

€ 2.500,- Woonvoorziening
Kockengen
Totaal: € 22.763,44

Activiteit
Ontwikkelingssamenwerking

Subsidieplafond
2016
basisinfrastructuur
€ 5.000,-

subsidie verleend aan
onderstaande organisaties

€ 1.350,- Stichting
ontwikkelingssamenwerking
Maarssen Outjo

€ 1.350,- Stichting internationale
samenwerking Loenen

€ 2.300,- Stichting internationale
samenwerking Breukelen plus

EHBO

€ 3.000,-

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

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.
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.
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.
het bijbrengen van EHBO
vaardigheden en theoretische
kennis

Activiteit:
Voldoet aan criteria basisinfrastructuur kennis en

Ten laste van
budget

subsidie verleend aan
onderstaande organisaties

Korte omschrijving specifiek

informatie maar worden ten laste gebracht van
een budget dat niet in het subsidieplafond is
opgenomen.
Activiteiten op basis van Wet Educatie en
beroepsonderwijs

WEB-gelden
€ 33.000,- regionale
bibliotheek AVV Taalpunt SV
€ 20.580,- Stichting PRAGO

Totaal € 53.580,1.1.2

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

Stimuleringsbudget

Activiteit
Lokaal Educatieve Agenda

Subsidieplafond
2016
stimuleringsbudget
€ 86.000,-

subsidie verleend aan
onderstaande organisaties

Korte omschrijving specifiek

€ 3.000,- projectgroep
herdenken en ontmoeten Azië

het actief betrekken van de
leerlingen van groep 8 bij de
geschiedenis van voormalig
Nederlands Indië

€ 4.500,- SWV Sterk VO

continuering bevordering
samenhang en afstemming
interregionale overstapregels bij
de overgang van Primair
Onderwijs naar Voortgezet
Onderwijs

Activiteit

Stimuleringsbudget (participatie)

Subsidieplafond
2016
stimuleringsbudget

€ 10.000,-

subsidie verleend aan
onderstaande organisaties

Korte omschrijving specifiek

€ 3.000,- Bibliotheek
Angstel,Vecht en Venen

maatwerk bibliotheek op school(
leesmonitor en cursus
leescoördinator) ,

€ 5.760,- St. Eigen & Wijzer en
Kidswereld

organiseren van een
ouderinloop in Maarssen Dorp
en Nigtevecht met als doel het
vergroten van
ouderbetrokkenheid bij de
ontwikkeling van jonge kinderen.

€ 15.000,- leerorkest

stimulering van muziekonderwijs
in het onderwijs in
samenwerking met culturele
instellingen
voor de doelgroep jeugd

Totaal: € 31.260,Budget is vervallen bij
vaststelling begroting 2016

1.2

1.2.1

COMPETENTIES EN ERVARINGEN
Basisinfrastructuur

Activiteit
Combinatiefuncties

Subsidieplafond
2016
basisinfrastructuur
€ 182.000,-

subsidie verleend aan
onderstaande organisaties
€ 8.000,- Sportservice provincie
Utrecht
€ 8.000,- Sportservice provincie
Utrecht

€ 34.000,- Welzijn SV

€ 20.000,- De Koet

€ 21.600,- Kind & Co

€ 34.400,- Eigen & Wijzer
€ 16.000,- Kidswereld

Korte omschrijving specifiek
Coördinatie en organisatie van
sportstimulerings-activiteiten in
Stichtse Vecht
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.
Verzorgen van sport- en
cultuuractiviteiten in Nigtevecht.

Activiteit

Subsidieplafond
2016
basisinfrastructuur

subsidie verleend aan
onderstaande organisaties

€ 16.000,- Kalisto

€ 18.000,- Script

Jongeren op gezond gewicht

€ 15.500,-

€ 6.000,- Regenboogschool
Totaal € 182.000,€ 6.300,- verleend aan GGD
Jogg
Totaal: € 6.300,-

Scouting en buitenevenementen voor kinderen

Korte omschrijving specifiek
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.
Activiteiten op het gebied van
voeding en activiteiten ivm pijler
aansluiting Zorg en preventie

€ 25.895,€ 4.500,- Scouting Jan
Campertgroep
€ 5.988,- Timmerdorp
Maarssendorp
€ 4.500,- scouting Niftarlake
€ 4.500,- scouting
Maarssenbroek
€ 1.730,- scouting Niftarlake

wekelijkse scoutingactiviteiten
voor de jeugd
timmerdorp zomervakantie
activiteit voor kinderen
wekelijkse scoutingactiviteiten
voor de jeugd
wekelijkse scoutingactiviteiten
voor de jeugd
wekelijkse scoutingactiviteiten
voor de jeugd

Activiteit

Cultuur

Subsidieplafond
2016
basisinfrastructuur

€ 100.623,-

subsidie verleend aan
onderstaande organisaties
€ 4.277,- Timmerdorp scouting
Maarssenbroek
€ 400,- Huttenbouw Vreeland
Totaal: € 25.895,€ 16.000,- Kunst Centraal

€ 47.196,- Kunsten centrum
Nieuwe Vaart,

€ 36.405,- Bekostiging
RTV Stichtse Vecht

Totaal:€ 99.601,-

Korte omschrijving specifiek
timmerdorp zomervakantie
activiteit voor kinderen
hutten bouwen,
zomervakantieactiviteit voor
kinderen

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

1.2.2

Stimuleringsbudget

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

Subsidieplafond
2016
stimuleringsbudget
€ 26.500,-

subsidie verleend aan
onderstaande organisaties

€ 350,- HV Nijenrodes
€ 500,- VV Maarssen
€ 500,- Comité Unicefloop
Breukelen
€ 500,- Bison Bowling Maarssen
€ 1.000,- Wilskracht

Korte omschrijving specifiek

het organiseren van een
schoolhandbaltoernooi.
het organiseren van een jaarlijks
voetbalevenement voor de
basisscholen van Maarssen
het organiseren van een
eenmalige Unicef sponsorloop
voor jeugd en volwassenen op
16 april 2016
het organiseren van een
bowlingtoernooi voor alle
basisscholen in Stichtse Vecht.
vier avonden actief bezig zijn
met wandelen met kinderen van
de scholen uit Loenen a/d
Vecht, Loenersloot, Vreeland en
Nigtevecht
Gym-In activiteiten Loenen voor
de doelgroep jeugd

€ 1.000,- MZ&PC De Fuut

Safari in Beweging, activiteiten
op 4 september 2016 voor de
doelgroep jeugd
zwem4daagse voor de
doelgroep jeugd.

Activiteit

Flexibel jeugdbudget

Subsidieplafond
2016
stimuleringsbudget

€ 25.000,-

subsidie verleend aan
onderstaande organisaties

Korte omschrijving specifiek

€ 500,- Basisscholen Breukelen

het organiseren van een
sportdag, gecombineerd met de
Koningsspelen, op 22 april 2016
voor alle basisschoolkinderen
van Breukelen.

€ 400,- WIK Kockengen

het organiseren van een
tafeltennistoernooi voor
basisschoolleerlingen van groep
4 tot en met groep 8 op 26
februari 2016.

€ 500,- Stichting Duurzaam
Sporten en Gezond Ontspannen

het organiseren van het
Sportfestival Maarsseveen 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.

€ 312,50 Korfbalvereniging
Esdo

organiseren van een eenmalig
schoolkorfbaltoernooi voor
basisschoolleerlingen van
Kockengen, Nieuwer Ter Aa en
Breukelen op 7 oktober 2016.

Totaal € 5.562,50
€ 3.500,- Gemuda

het opnieuw inrichten van een
accommodatie t.b.v. de jeugd in
Loenen a/d Vecht

€ 2.482,- Stichting Jeugd punt

opstarten

talentontwikkelingsproject
kinderen 10-12 jaar

Flexibel Gezondheidsbudget
Stimuleringsbudget (participatie)

€ 2.500,€ 10.000,-

€ 3.862,- Jeugd-Punt frisfeest

organisatie frisfeest voor
jongeren van 16 jaar en ouder
uit Stichtse Vecht

€ 1.380,- Beheerstichting Over
Noord, Pannakooitoernooi

Het organiseren van een
pannakooitoernooi op 21 okt
2016 voor de jeugd

Totaal € 11.224,00
Totaal: € 0,00
Budget is vervallen bij
vaststelling begroting 2016

1.3

1.3.1

INFORMELE ONDERSTEUNINGSNETWERKEN EN VANGNETFUNCTIES
Basisinfrastructuur

Activiteit
De ondersteuning van de vrijwillige inzet van
mensen

De ondersteuning van mantelzorgers

Subsidieplafond
2016
basisinfrastructuur
€ 199.866,-

€ 183.335,-

subsidie verleend aan
onderstaande organisaties

Korte omschrijving specifiek

€ 3.063,- Gilde Stichtse Vecht

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

€ 196.803,- VWC Stichtse Vecht

Uitvoering vrijwilligerscentrale

Totaal: € 199.866,€ 135.200,- Handje Helpen

€ 48.135,- Welzijn SV Steunpunt
Mantelzorg
Totaal:€ 183.335,-

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
(incl. coördinatie aanpak huiselijk geweld)

Subsidieplafond
2016
basisinfrastructuur
€ 45.250,-

€ 665.923,-

subsidie verleend aan
onderstaande organisaties

Korte omschrijving specifiek

€ 39.599,30 organisatiebudget
div bewonersorganisaties
/wijkcommissies
Totaal: € 39.599,30

€ 631.421,- Kwadraad AMW *

€ 10.668,- Zorggroep De
Vechtstreek Overdorp
Kockengen
€ 30.515,- Welzijn SV
Steunpunt Mantelzorg
€ 4.400,- Welzijn SV
€ 3.336,Woningbouwvereniging
Vecht & Omstreken
Subtotaal € 680.340,* de overschrijding van het
plafond wordt gecompenseerd
door de bijdrage van € 22.000
van de VO-scholen vwb
schoolmaatschappelijk werk
Totaal € 658.340,-

Algemeen Maatschappelijk
Werk, School Maatschappelijk
Werk, Zicht op Geldzaken
(afwikkeling project) voor de
doelgroep inwoners Stichtse
Vecht met een complexe
hulpvraag
Gecoördineerd ouderenwerk
Kockengen
Ondersteuning bieden aan
mantelzorgers
Maatschappelijke
dienstverlening aan kwetsbare
inwoners
Personenalarmering voor de
bewoners van de 114
seniorenwoningen van complex
't Heycop in Breukelen

Activiteit
Slachtofferhulp

Meldpunt voor Zorg en Overlast

Voedselbank

Subsidieplafond
2016
basisinfrastructuur
€ 11.749,-

€ 24.127,-

€ 5.200,-

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

1.3.2

Stimuleringsbudget

Activiteit
Stimulering uit welzijnsbudget

Subsidieplafond
2016
stimuleringsbudget
€ 20.000,-

subsidie verleend aan
onderstaande organisaties

€ 3.750,- Stichtse Vecht de
Uitdaging

Ondersteuning
ondernemersnetwerk dat oa de
Beursvloer MBO gaat
organiseren.

Handje helpen vervoersproject
€ 1.121,25

kinderen met een beperking
zelfstandig leren reizen om
zelfredzaamheid te vergroten
uitvoeren van project Challenge
in de wijken Zebraspoor en
Spechtenkamp. Hierbij gaat het
om een nieuwe vorm van
samenwerken om
inwonersinitiatief te stimuleren
m.b.t. wonen-welzijn-zorg.
Ontmoeting en empowerment
voor kinderen die opgroeien in
armoede en hun ouders, gericht
op een gezonde leefstijl.
Project: Psychiatrie maatjes

Stichtse vecht Challenge
€ 4.000,-

€ 7.500 LEEF

Kader voor de jeugdsport
(scholingsbudget)

€ 12.500,-

Korte omschrijving specifiek

€ 3.500,- Handje Helpen
Totaal: € 19.871,25
€ 1.100,- Voetbalvereniging
Maarssen
€ 1.220,50,- Wilskracht

kaderontwikkeling opleiding
jeugdtrainers.
kaderontwikkeling om de
continuïteit van de jeugdsport te
waarborgen, voor de kinderen
van Loenen aan de Vecht,

Loenersloot, Vreeland en
Nieuwersluis
Kaderontwikkeling jeugdsport
Nijntje beweegt
Kaderontwikkeling opleiding
gymnastiekassistenten
€ 500,- Voetbalvereniging
DWSM kader

€ 686,10 MZ&PC de Fuut kader

Stimuleringsbudget (participatie)

€ 10.000,-

het verzorgen van
scheidsrechterscursussen, om
op deze wijze het
scheidsrechtersbestand van de
voetbalvereniging te waarborgen
kaderontwikkeling opleiding
zwemtrainers
kaderontwikkeling ; zwemmen
voor kinderen met een
beperking

€ 1.480,-OSM 75 atletiek

Versterken kader voor
jeugdactiviteiten

€ 1.389,- DAW Nigtevecht

Kaderontwikkeling opleiding
gyminstructeurs 2e gedeelte
Kaderontwikkeling opleiding
gyminstructeurs
kaderontwikkeling opleiding
jeugdtrainers

€ 1.200,- Volleybalvereniging
VOC Maarssen
Totaal: € 7.575,60
Budget is vervallen bij
vaststelling begroting 2016

1.4

1.4.1

ONTMOETING

Basisinfrastructuur

Activiteit
Dorpshuizen

Subsidieplafond
2016
basisinfrastructuur
€ 269.894,-

subsidie verleend aan
onderstaande organisaties

€ 22.000,- St Vreelandse
gemeenschap
€ 66.000,- st. Dorpshuis
Tienhoven-Maarsseveen e.o.
€ 41.151,- st. Culturele
accommodaties Loenen
€ 100.744,- Dorpshuis
Nigtevecht

€ 29.000,- st behoud
leefbaarheid Nieuwer ter Aa

Kinderboerderijen

€ 69.375,-

€ 3.000,- st behoud leefbaarheid
NTA
Totaal: € 261.895,€ 41.625,- Kinderboerderij
Otterspoor
€ 27.750,- Kinderboerderij
Vechtse Hoeve
Totaal: € 69.375,-

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 en beheer van
dorpshuis Nigtevecht t.b.v.
sociale culturele activiteiten van
verenigingen en inwoners van
Nigtevecht.
exploitatie dorpshuis Ons
genoegen tbv sociaal culturele
activiteiten in Nieuwer ter Aa.
Activiteiten als afhaalpunt van
de bibliotheek
Beheren en onderhouden
kinderboerderij

Activiteit

Subsidieplafond
2016
basisinfrastructuur
€ 1.000,-

Geen aanvraag ingediend

Beheer speeltuinen

€ 1.665,-

Totaal: € 0,00
Geen aanvraag ingediend

Vrijwillige jongerenvoorzieningen

€ 7.000,-

Nationale Ouderendag

subsidie verleend aan
onderstaande organisaties

Totaal: € 0,00
€ 1.500,- verleend aan St.
Tegenovergesteld
€ 5.000,- verleend aan Gemuda

Buitenzwembaden

€ 12.956,-

Totaal:€ 6.500,-

€ 4.264,- de Meent

€ 6.972,- de Koet

Alzheimer-cafes

€ 900,-

Korte omschrijving specifiek

Totaal:€ 11.236,€ 900,- verleend aan Alzheimer
Nederland

Totaal: € 900,-

Jongerenactiviteiten i.h.k.v.
ontspanning en ontmoeting voor
jongeren van 12 tot 16 jaar
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
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
2016
basisinfrastructuur
€ 2.500,-

€ 541.116,-

subsidie verleend aan
onderstaande organisaties
€ 2.500,- verleend aan Boogh
Utrecht

Totaal:€ 2.500,€ 481.510,- Welzijn SV
€ 19.500,- Zorggroep
De Vechtstreek Blijf
Breukelen

Actief!

€ 14.484,- Zorggroep De
Vechtstreek Blijf Actief! Loenen
€ 19.500,- Leger des Heils Blijf
Actief! Maarssen

€ 1.500,- Buurthuiskamer OverNoord Breukelen

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 Breukelen,Loenen,
Maarssen. 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
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

Activiteit

Subsidieplafond
2016
basisinfrastructuur

subsidie verleend aan
onderstaande organisaties
€ 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: € 541.232,50
€ 19.100,- Oranjeverenigingen
SV
Totaal € 19.100,€ 8.000,- verleend aan Stichting
4/5 mei Stichtse Vecht
Totaal:€ 8.000,-

Korte omschrijving specifiek
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 2016 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.

1.4.2

Stimuleringsbudget

Activiteit
Stimulering welzijn

Subsidieplafond
2016
stimuleringsbudget
€ 10.000,-

Ontmoeten en sociale cohesie

€ 50.000,-

Participatiebudget

€ 10.000,-

subsidie verleend aan
onderstaande organisaties
€ 5.000 LEEF

€ 4000,- Handjehelpen
Totaal:€ 9.000,Geen aanvragen ingediend via
subsidiebureau. Wijken en
Kernen beheert dit budget en
heeft verleend voor totaal van
€ 12.550,totaal € 12.550,Budget is vervallen bij
vaststelling begroting 2016

Korte omschrijving specifiek
Ontmoeting en empowerment
voor kinderen die opgroeien in
armoede en hun ouders, gericht
op een gezonde leefstijl.
Project: Psychiatrie maatjes

1.5

Overig

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:
Het bieden van onafhankelijke
cliëntondersteuning
Activiteit:
Project Boekenpret
Activiteit:
inzet voor jeugdhulp bij de sociaal wijkteams in
Stichtse Vecht

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

Uitvoeringskosten eerstelijnsloket WMO 2015

€ 134.500,- MEE Utrecht Gooi &
Vecht

Ten laste van budget

subsidie verleend aan
onderstaande organisaties

Onderwijsachterstandenbeleid
Ten laste van budget
Sociaal Domein Stichtse Vecht

€ 7.501,50 Regionale
bibliotheek AVV
subsidie verleend aan
onderstaande organisaties
€ 600.000,00 Buurt Zorg Jong

Activiteit:
JOGG regisseur
activiteiten op het gebied van de
verduurzaming in Stichtse Vecht
Door kwartiermaker onderzoek laten doen
naar haalbaarheid van parkmanagement op
de bedrijventerreinen in Stichtse Vecht
Het schrijven van een concreet actieplan voor
de versterking van het centrum van Maarssendorp.

Ten laste van budget
Div budgetten: Combinatiefuncties/
Algemeen Maatschappelijk werk/
flexibel gezondheidsbudget
Duurzaamheid
Economische visie
Economische visie

subsidie verleend aan
onderstaande organisaties
€ 26.928,- Sportservice
provincie Utrecht
€ 35.000,- Stichting Duurzame
Vecht
€ 60.500,Ondernemersvereniging
Stichtse Vecht
€ 10.000,Ondernemersvereniging Hart
van Maarssen

1.6

Prins Bernhard Cultuurfonds

Prins Bernhard Cultuurfonds
Beschikbaar in fonds voor 2016:

Toegekend aan
organisaties

activiteit

Bedrag

€ 91.630,Stichting culturele
activiteiten De Vierling

festival Theater on Tour 2016

€ 4.250,-

Stichting Het
KunstenaarsCollectief
Breukelen
Stichting Kunstzinnige
Vorming Stichtse Vecht
Stichting Verzamelkunst

manifestatie de HOTSPOT-dagen
2016

€ 2.000,-

festival Klapstokfestival

€ 2.500,-

tentoonstelling Huis van
verzamelingen
muziekproductie Uit de Nieuwe
Wereld

€ 3.500,-

Educatieproject: Een
zondagmiddag in Slot Zuylen
tentoonstelling Theekoepels aan de
Vecht

€ 3.000,-

Tentoonstelling De Danne Dagen
2016
Concertreeks Zomerconcerten
2016

€ 1.105,-

Muziekproductie Burgconcert

€ 1.000,-

tentoonstelling Willem G. van
der Hulst 2017 Eeuwfeest van

€ 7.500,-

Muziekvereniging De
Vecht
Stichting Slot Zuylen
Stichting
Vechtstreekmuseum
De Danne Ateliers
Stichting Park Podium
Boom en Bosch
Muziekvereniging de
Vecht

Stichting
Vechtstreekmuseum

€ 1.000,-

€ 5.500,-

€ 4.500,-

Muziekvereniging De
Vecht
Stichting Kleine Kunst
Stichting Utrechts
Studenten Koor en
Orkest (USKO)
Stichting C-Fordt
Stichting Stichtse
Popfestival
Stichting Sterren van
Vreeland
Stichting Poëzie aan
de Vecht
Toneelgroep
Maarssen 32
Stichting SCRIPT
Talent Academy
Stichting Quality in
Music
Muziekvereniging De
Vecht
Stichting
Cultuurfestival
Stichtse Vecht

de schilder, schrijver en
beeldhouwer
concert Belgische Klanken en
Kleuren
musical Vreemdland
muziekproductie De Johannes Bachs andere passie

€
750,€ 2.500,€ 1.000,-

tentoonstelling Expositie in Fort € 10.000,Maarsseveen
€ 3.500,festival Stichtse Popfestival
manifestatie Sterren van
Vreeland
educatieproject Poëzie-avond

€ 3.125,-

theaterproductie Peter Pan op
NL Cultureel Erfgoed
educatieproject Het
Talentenproject
muziekproductie Matthäus in
de Stichtse Vecht 2017
muziekproductie Kinderconcert
Peter en de Wolf
festival Cultuurfestival Stichtse
Vecht 2017

€ 3.900,-

€ 1.000,-

€ 5.000,€ 8.000,€ 1.145,€ 4.000,-

