Subsidieregister Stichtse Vecht 2018
In onderstaand overzicht zijn opgenomen de subsidies die zijn verleend voor activiteiten in Stichtse Vecht in 2018.

1.1
1.1.1

KENNIS EN INFORMATIE
Basisinfrastructuur

Activiteit

Voorzieningen voor informatie/
advies in het sociale domein

Subsidieplafond
2018
basisinfrastructuur
€ 70.000,-

Verleend 2018

Korte omschrijving specifiek

€ 3000,- Senioren
computercafé
(SCC miv 2018 samen
met bibliotheek)

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

€ 1.500,- Seniorenraad
Stichtse Vecht

Advisering betreffende het
ouderenbeleid aan het college
van B&W

€ 925,- Rechtswinkel

Wekelijkse inloopspreekuren
door juristen en advocaten op
alle rechtsgebieden t.b.v.
inwoners van Stichtse Vecht.

€ 2.500,- St.
Gehandicapten Platform
Stichtse Vecht

Belangenbehartiging voor
inwoners met een beperking.

€ 64.145,- Welzijn Stichtse
Vecht Informatie & Advies

Het geven van informatie en
advies aan kwetsbare
inwoners

Totaal € 72.070,-

Geringe overschrijding door
uitbreiding activiteiten
Senioren Computercafé

Activiteit

Preventieve jeugdhulp en
Opvoedondersteuning

Peuteropvang

Subsidieplafond
2018
basisinfrastructuur
Max budget 2018
€ 226.686,-

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

Verleend 2018

Korte omschrijving specifiek

€ 110.488,- Eerstelijns
Centrum Maarssenbroek

het inzetten van een
praktijkondersteuner (pilot)
voor de Jeugd GGZ bij de
huisartsen in Stichtse Vecht

€ 21.000,- Ouders Lokaal

Het organiseren van een
Informatiewebsite voor ouders,
wekelijkse
ontmoetingsgroepen voor
zwangere vrouwen en jonge
moeders, workshops voor
ouders en het ondersteunen
van lokale projecten en
aanbieden online cursussen.

Totaal: 131.488,€ 19.000,- PetitPetit B.V.
€ 5.680,- Kidswereld B.v.
€ 29.126,- Eigen & Wijzer
’t Bontenest
€ 22.762,- Eigen & Wijzer
de Bijenkorf
€ 22.762,- Eigen & Wijzer
de Klaroen
€ 12.144,- Peuteropvang
Vechtkroost
€ 14.758,- Helden Opvang
€ 365.950,- KMN Kind &
Co
Totaal € 492.182,-

Het bieden van opvang aan
peuters met een VVE-indicatie
en/of peuters waarvan de
ouder niet in aanmerking
komen voor
Kinderopvangtoeslag

Activiteit

Bibliotheek

Monumenten en kastelen met
museale functie

Subsidieplafond
2018
basisinfrastructuur
€ 974.812,-

€ 38.302,50

Verleend 2018

Korte omschrijving specifiek

€ 974.812 Reg. bibliotheek
AVV.

uitvoering bibliotheekwerk voor
alle inwoners van Stichtse
Vecht.

Totaal € 974.812,€ 2.500,€ 594,14
€ 5.000,€ 2.500,-

€ 7.210,29

Uitvoeren buitenschilderwerk
Straatweg 172 Breukelen
Uitvoering buitenschilderwerk
Straatweg 174 Breukelen
Restauratie van de
Hoekermolen Vreeland
Onderhoud en reparatie
kozijnen Binnenweg 42
Maarssen
Exploitatie museum in het
kasteel

Totaal : € 17.804,43
Ontwikkelingssamenwerking

€ 5.000,€ 1.200,- Stichting
Ontwikkelingssamenwerki
ng Maarssen Outjo
(SOMO)

€ 1.200,- Stichting
Internationale
Samenwerking Loenen
(SISAL)

€ 1.400,- Stichting
Internationale
Samenwerking Breukelen

Voorlichting over global goals
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.
Organisatie van SISAB
bijeenkomsten, met als doel
om voorlichting te verzorgen,

(SISAB)

€ 1.200,- Stichting Ninos
de La Calle

EHBO

€ 3.000,-

Totaal : € 5.000,€ 3.000,- EHBO
verenigingen Stichtse
Vecht
Totaal : € 3.000,-

kennis uit te wisselen en
ervaringen te delen met
inwoners uit Stichtse Vecht
over de problematiek in
ontwikkelingslanden.
Ondersteunen van
straatkinderen voornamelijk in
Mexico(maar ook in andere
Latijns Amerikaanse landen)
het bijbrengen van EHBO
vaardigheden en theoretische
kennis

Activiteiten op basis van Wet
Educatie en beroepsonderwijs

WEB-gelden
Geen subsidieplafond

Activiteiten op basis van
Onderwijsachterstandenbeleid

Onderwijsachterstandenbeleid
Geen subsidieplafond

Verleend 2018

Korte omschrijving specifiek

€ 52.020,- Regionale
Bibliotheek AVV Taalhuis
SV

Door middel van (informele)
activiteiten voorkomen van
laaggeletterdheid bij zowel
autochtone als allochtone
volwassen inwoners van
Stichtse Vecht.

€ 40.000,- Stichting Prago

Geven van cursussen
basiseducatie m.n. aan (jong)
volwassenen met een
leerbeperking of
leerachterstand

€ 8.116,- Bibliotheek
Boekenpret

Door boekenpret op de
peutergroepen aan te bieden
worden kinderen voorgelezen
en ouders erop gewezen dat
voorlezen belangrijk is voor de
taalstimulering. Dit draagt bij
aan het voorkomen van (taal)
achterstanden.

Totaal € 100.136,Verleend 2018
€ 7.905,17 Bibliotheek
AVV Taalvisite

Totaal € 7.905,17

Korte omschrijving specifiek
Organiseren van taalvisites bij
25 gezinnen. Middels taalvisites wordt de taalachterstand teruggedrongen en het
leesplezier vergroot.
Gedurende 15 weken gaat een
vrijwilliger langs bij een gezin.

1.1.2

Stimuleringsbudget

Activiteit

Lokaal Educatieve Agenda

Subsidieplafond
2018
stimuleringsbudget
€ 86.000,-

Verleend 2018

Korte omschrijving specifiek

€ 15.000,- leerorkest

stimulering van
muziekonderwijs in het
onderwijs in samenwerking
met culturele instellingen
voor de doelgroep jeugd
Organisatie en uitvoering van
het verkeersexamen in
Maarssen dorp en
Maarssenbroek
project It's my child, project ter
behoud van het ouderlijk
gezag .

€ 1.750,- Vechtstreek en
Venen

€ 10.000,- NUOVO Ithaka

€ 26.000,- Willibrord
Stichting

Totaal : € 52.750,-

Taalondersteuning voor
voormalige ISK leerlingen in
het voortgezet onderwijs in
Stichtse Vecht

1.2
1.2.1

COMPETENTIES EN ERVARINGEN
Basisinfrastructuur

Activiteit

Combinatiefuncties

Subsidieplafond
2018
basisinfrastructuur
€ 182.000,-

Verleend 2018

€ 10.000,- Sportservice
provincie Utrecht
€ 34.000,- Welzijn SV

€ 20.000,- De Koet

€ 26.400,- Kind & Co

€ 22.000,- 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, Maarssendorp, Tienhoven en Breukelen.

Activiteit

Subsidieplafond
2018
basisinfrastructuur

Verleend 2018

€ 26.000,- Kalisto

€ 19.600,- Script

€ 6.000,Regenboogschool

€ 16.000,- Kidswereld

Jongeren op gezond gewicht

€ 15.500,-

Totaal : € 180.000,€ 500,- CBS de
Flambouw Nigtevecht

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 Maarssendorp en Maarssenbroek.
Organisatie en uitvoering van
binnenschoolse buitenschoolse sport- en
cultuuractiviteiten in
Breukelen.
Organisatie en uitvoering van
binnen- en buitenschoolse
sport- en cultuuractiviteiten in
Nigtevecht
Aanleg van een energyfloor
die kinderen aanspoort tot
bewegen

Totaal : € 500,Scouting en buitenevenementen voor
kinderen

€ 25.895,€ 4.500,- Scouting Jan
Campertgroep
€ 6.395,- Timmerdorp
Maarssendorp

wekelijkse scoutingactiviteiten
voor de jeugd
timmerdorp in de
zomervakantie voor kinderen
tussen de 7 en 13 jaar

Activiteit

Subsidieplafond
2018
basisinfrastructuur

Verleend 2018

Korte omschrijving specifiek

€ 4.500,- scouting
Niftarlake
€ 4.500,- scouting
Maarssenbroek

wekelijkse scoutingactiviteiten
voor de jeugd
wekelijkse scoutingactiviteiten
voor de jeugd

€ 1.605,- Scouting
Niftarlake
€ 3.995,- Timmerdorp
scouting Maarssenbroek

Spellen 3daagse in de
zomervakantie
timmerdorp in de
zomervakantie voor kinderen
tussen de 7 en 13 jaar
hutten bouwen,
zomervakantieactiviteit voor
kinderen

€ 400,- Huttenbouw
Vreeland
Totaal : € 25.795,Cultuur

€ 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

1.2.2

Stimuleringsbudget

Activiteit

Sporten voor jeugd en mensen met een
beperking/Activiteitensubsidie sport

Subsidieplafond
2018
stimuleringsbudget
€ 26.500,-

Verleend 2018

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

€ 500,- Comité
Unicefloop Breukelen

€ 500,- Bison Bowling
Maarssen

€ 500,- Swim tot Fight
Cancer Stichtse Vecht
€ 500,- MZ&PC De
Fuut
€ 500,- Basisscholen
Breukelen

€ 500,- WIK
Kockengen

Korte omschrijving
specifiek

het organiseren van een
schoolhandbaltoernooi.
het organiseren van een
jaarlijks voetbalevenement
voor de basisscholen van
Maarssen op 30 april 2018
het organiseren van een
eenmalige Unicef
sponsorloop voor jeugd en
volwassenen op 21 april 2018
het organiseren van een
bowlingtoernooi voor alle
basisscholen in Stichtse
Vecht.
Het organiseren van een
zwemevenement in de Vecht
op 2 september 2018
zwem4daagse voor de
doelgroep jeugd.
het organiseren van een
sportdag, gecombineerd met
de Koningsspelen, op 21 april
2018 voor alle
basisschoolkinderen van
Breukelen.
het organiseren van een
tafeltennistoernooi voor
kinderen van groep 4 tot en
met groep 8 op 2 maart 2018

Activiteit

Subsidieplafond
2018
stimuleringsbudget

Verleend 2018

Korte omschrijving
specifiek

€ 500,Korfbalvereniging Esdo

organiseren van een
schoolkorfbaltoernooi voor
kinderen uit Kockengen,
Nieuwer Ter Aa en Breukelen
op 26 oktober 2018
het organiseren van
sportdagen voor de
basisscholen in Loenen,
Loenersloot en Vreeland op
17 en 18 mei 2018
Organiseren van het
Safarifestival op 23
september 2018
Het organiseren van een
school korfbaltoernooi op 8
juni 2018
Het organiseren van een
Mega Sport festival voor
kinderen van groep 3 t/m 8 op
2 mei 2018
Organiseren nat. Sportweek
in Nigtevecht
Het organiseren van een
voetbaltoernooi voor mensen
met een beperking op 13
februari 2018
Organiseren
olliebollentoernooi ter
stimulering jeugdsport
Het aanbieden van sporten
voor mensen met een
beperking
Sportactiviteiten- sport
oriëntatie

€ 500,- Sportdagen
Loenen,Loenersloot en
Vreeland

€ 500,- OSM
Badminton
€ 250,- OVVO de
Kroon
€ 470,- NC Clarenbach
Mega Sport Festijn

€ 500,- Kidswereld
€ 330,- VV Maarssen
G Voetbal

€ 500,- CSV VIOD

€ 2.500,- OVVO/de
Kroon
€ 500,- Loenense
Mixed Hockey Club

Activiteit

Subsidieplafond
2018
stimuleringsbudget

Verleend 2018

€ 500,- GSV Wilskracht

€ 500,- Sportweek
Loenen,
€ 500,- Duurzaam
sporten gezond
ontspannen

Flexibel jeugdbudget

Flexibel Gezondheidsbudget

€ 25.000,-

€ 2.500,-

Totaal: € 11.850,€ 1.750,- Jeugdpunt
Project All Stars
Maarssen

€ 2.500,Jeugdvereniging
Kockengen
€ 1.500,- Streak dance
battle
Totaal € 5.750,Geen aanvraag
ingediend
Totaal 0,00

Korte omschrijving
specifiek
Organiseren van een
sportevent tbv het 90-jarig
jubileum
het organiseren van een
sportweek in Loenen in de
zomervakantie van 2018
Het organiseren van en
sportfestival bij de
Maarsseveense plassen op
25-8-2018

voetbaltoernooien voor
jongeren uit Stichtse Vecht
Georganiseerd door jongeren
uit Maarssen (mbv JeugdPunt)
Organiseren van
ontmoetingsactiviteiten voor
de jongeren in Kockengen
Organiseren dance battle in
Second Base

1.3
1.3.1

INFORMELE ONDERSTEUNINGSNETWERKEN EN VANGNETFUNCTIES
Basisinfrastructuur

Activiteit

De ondersteuning van de vrijwillige inzet
van mensen

Subsidieplafond
2018
basisinfrastructuur
€ 208.148,-

Verleend 2018

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,
POWER-project

€ 1.400,- Werkgroep
Graag Gedaan.

Organiseren en uitvoeren van
vrijwillige hulpdiensten
(boodschappen; vervoer en
begeleiding; klusjes;
informatie) voor (oudere)
inwoners van Breukelen e.o.

€ 188.398,Vrijwilligerscentrale
Stichtse Vecht
€ 20.667,- Impuls
ondersteuning
vrijwillige inzet Welzijn
Stichtse Vecht
Totaal € 213.715,-

Uitvoering vrijwilligerscentrale

Geringe overschrijding van
het plafond ivm impuls
vrijwillige inzet

Activiteit

De ondersteuning van mantelzorgers

Belangenbehartiging kernen door
bewonersorganisaties (wijkcommissies)

Subsidieplafond
2018
basisinfrastructuur
€ 252.131,Plafond 2018 is
verhoogd in
verband met extra
rijksmiddelen voor
ondersteuning
mantelzorgers

€ 45.250,-

Verleend 2018

Korte omschrijving specifiek

€ 161.475,Handjehelpen

Ondersteuning aan mensen
met een beperking en hun
mantelzorgers. Het gaat in
2018 om 175 koppelingen
tussen hulpvrager en
vrijwilliger. Bovendien worden
er koppelingen tot stand
gebracht in het kader van het
project 'Eigenwijs op reis'.

€ 78.156,- Welzijn SV
Steunpunt Mantelzorg

Ondersteunen steunpunt
mantelzorg

€ 12.500 Welzijn
Stichtse Vecht
Steunpunt mantelzorg
Totaal € 252.131,€ 42.000,organisatiebudget div
bewonersorganisaties
/wijkcommissies

extra activiteiten in kader van
Waardering en ondersteuning
mantelzorgers
Ondersteunen leefbaarheid in
de kernen

Totaal € 42.000,Algemeen Maatschappelijk werk

€ 665.923,€ 621.813,- Kwadraad
AMW, SMW

Algemeen Maatschappelijk
Werk en School
Maatschappelijk Werk.

€ 21.285,- blijf actief
Loenen

Ontmoetingsgroep Blijf Actief
in de kernen Loenen en
Breukelen Het betreft een
voorliggende voorziening voor
mensen met geheugen

€ 22.825 blijf actief
Breukelen

Slachtofferhulp

€ 11.749,-

Meldpunt voor Zorg en Overlast

€ 24.127,-

Voedselbank

€ 5.200,-

Totaal € 665.923,€ 11.749,- verleend
aan Slachtofferhulp
Nederland

Totaal € 11.749,Activiteiten Meldpunt
Zorg en Overlast zijn
in de algehele
begroting van de GGD
opgenomen
Totaal € 0,00
€ 5.200,- verleend aan
Voedselbank Stichtse
Vecht

Totaal € 5.200,-

problemen /beginnende
dementie (en hun partners/mantelzorgers) waarmee
opname in dagopvang wordt
uitgesteld en
partners/mantelzorgers
worden ondersteund /ontlast
bij hun verzorgende taak

verlenen van hulp aan
slachtoffers van
verkeersongelukken,
misdrijven en calamiteiten, en
aan nabestaanden, getuigen
en andere betrokkenen

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
2018
stimuleringsbudget
€ 20.000,-

Verleend 2018

€ 3.336,Woningbouwvereniging Vecht &
Omstreken
€ 6.000,- Leger des
Heils

€ 10.664,- Welzijn
Stichtse Vecht
€ 1. 034 ,- LEEF

Korte omschrijving specifiek

Personenalarmering voor de
bewoners van de 114
seniorenwoningen van
complex 't Heycop in
Breukelen
Boven op de basisactiviteit Blijf
actief groep Maarssen extra
stimuleringssubsidie voor de
bijeenkomsten van de
mantelzorgers van de
bezoekers en van de
ontmoetingsgroep..
project Samen
Dementievriendelijk
Project ondersteuning ouders
en kinderen in armoede

Totaal € 21.034,Kader voor de jeugdsport
(scholingsbudget)

€ 12.500,€ 800,- VV Maarssen
€ 369,- MZ &PC de
Fuut
€ 1.250,- Loenense
Mixed Hockey Club
€ 390,- VOC Volleybal
Totaal : € 2.809,-

Kaderontwikkeling
spelbegeleiders
kaderontwikkeling opleiding
zwemtrainers
Kaderontwikkeling opleiding
jeugdtrainers,scheidsrechters
Kaderontwikkeling opleiding
jeugdtrainers

1.4
1.4.1

ONTMOETING
Basisinfrastructuur

Activiteit

Dorpshuizen

Subsidieplafond
2018
basisinfrastructuur
€ 269.894,-

Verleend 2018

€ 22.145,-

€ 34.500,-

€ 33.151,-

€ 30.689,-

€ 23.234,-

€ 3.000,-

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.(nog niet verleend)
exploitatie dorpshuis Ons
Genoegen tbv sociaal culturele
activiteiten in Nieuwer ter Aa
Afhaalpunt bibliotheek dorpshuis
Nieuwer ter Aa

Totaal: € 146.719,Kinderboerderijen

€ 81.125,-

€ 41.625,Kinderboerderij
Otterspoor

Beheren en onderhouden
kinderboerderij Otterspoor

€ 27.750,Kinderboerderij
Vechtse Hoeve

Nationale Ouderendag

€ 1.000,-

Beheer speeltuinen

€ 1.665,-

Vrijwillige jongerenvoorzieningen

€ 7.000,-

€ 11.750,- Dierweide
Breukelen
Totaal : € 81.125,Geen aanvraag
ingediend
€ 1.665,- Speeltuin
Schilderskwartier
Totaal : € 1.665,Geen aanvraag
ingediend

Beheren en onderhouden
kinderboerderij Vechtse Hoeve
Beheren van de Dierweide

Beheer en onderhoud speeltuin

Totaal € 0,00
Buitenzwembaden

€ 12.956,€ 4.264,- de Meent

€ 6.972,- de Koet

Alzheimer-cafes

€ 900,-

€ 1.720,- Zwemlust
Nieuwersluis
Totaal : € 12.956,€ 1.975,- verleend aan
Alzheimer Nederland

Totaal € 1.975,-

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.
Overschrijding van het plafond
wordt veroorzaakt door
toename van het aantal mensen

Activiteit

Ontmoeting- en activiteitengroepen voor
mensen met een lichamelijke beperking

Welzijnsvoorzieningen gericht op
ontmoeting, activering en signalering

Subsidieplafond
2018
basisinfrastructuur
€ 2.500,-

€ 554.804,-

Verleend 2018

€ 2.500,- verleend aan
Boogh Utrecht

Totaal € 2.500,€ 5.000,- Vereniging
Activiteiten bus

met dementie én vanwege de
goede en goed bezochte functie
van beide Alzheimercafé’s
Korte omschrijving specifiek

het organiseren van
Ontmoetings- en
activiteitengroepen voor mensen
met een lichamelijke beperking
met als doel bevordering
maatschappelijke participatie
Vervoer van ouderen en minder
validen van en naar
bijeenkomsten e.d. m.b.v.
vrijwilligers in de voormalige
gemeente Maarssen e.o. ter
bevordering van sociale
contacten.

€ 491.564,- Welzijn SV

Welzijnsactiviteiten t.b.v.
(kwetsbare) volwassen inwoners
Stichtse Vecht

€ 22.500,- Leger des
Heils Blijf Actief!
Maarssen

Ontmoetingsgroep Blijf Actief in
de kernen 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

€ 16.115,- Zorggroep
de Vechtstreek Blijf
Actief! Kockengen

€ 10.882,- Zorggroep
De Vechtstreek
€ 1.500,Buurthuiskamer OverNoord Breukelen

Koningsdag

Herdenking van 4 mei en de viering van 5
mei

€ 20.413,-

€ 8.000,-

verzorgende taak
Gecoördineerd ouderenwerk
Overdorp Kockengen
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

€ 4.500,- ,- Stichting
Samen Verder

organiseren van sport- en
recreatieve activiteiten voor
mensen met een lichamelijke
en/of verstandelijke beperking

€ 238,50 NPV afd.
Vecht en Angstel

het bieden van vrijwillige
ondersteuning aan kwetsbare
inwoners.

Totaal € 552.299,50
€ 16.150,Oranjeverenigingen
SV

Totaal € 16.150,€ 8.000,- verleend aan
Stichting 4/5 mei
Stichtse Vecht

Totaal € 8.000,-

activiteiten in het kader van
Koningsdag 2018 voor de
inwoners van de 12 kernen
binnen Stichtse Vecht

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
2018
stimuleringsbudget
€ 10.000,-

Verleend 2018

€ 2.000,- Stichting Vier
het Leven

Organiseren van sociaalculturele activiteiten voor
kwetsbare ouderen

€ 3.444,- Welzijn
Stichtse Vecht
€ 1.950,- Atelier
Buitengewoon

Project Samen
dementievriendelijk
Versterken basis voor
ontmoetingsactiviteiten tussen
deelnemers creatieve
dagopvang en bewoners door
het werven van slagvaardige
vrijwilligers
Project ondersteuning ouders en
kinderen in armoede

€ 2.606,- LEEF

Ontmoeten en sociale cohesie

€ 50.000,-

Korte omschrijving specifiek

Totaal € 10.000,€ 39.862,- aan diverse
organisaties
€ 1.000,- Historische
Kring Breukelen

Totaal € 40.862,-

Diverse activiteiten die de
leefbaarheid in de kernen
bevorderen
Wandelroute langs markante
plekken Breukelen via 20
borden met historische foto en
tekst, waarbij de situatie Vroeger
en Nu goed is te bekijken.

1.5

Overig 2018/ Subsidies verleend obv de Algemene Wet Bestuursrecht

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:

Ten laste van budget

Uitvoeren van activiteiten op het gebied van de
bevordering van de verduurzaming in de
gemeente

Duurzaamheid/Fairtrade

De ECUB zet kennis, ervaring en netwerk in
voor de verduurzaming van bedrijven in SV
door o.a begeleiding bij energiescan en het
nemen van (gezamenlijke)
besparingsmogelijkheden.
Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot
12 jaar met gedragsmatige problemen die niet
terecht kunnen op een reguliere BSO.

Uitvoering programma Economie

Preventie en Versterken jeugd

subsidie verleend aan
onderstaande organisaties
€ 27.000,- Stichting Duurzame
Vecht
€ 20.000,- Energie Collectief
Utrechtse Bedrijven (ECUB)

€ 13.766,- KMN Kind & Co BSO
Nova

AED’s beschikbaar houden voor inzet bij
hartstilstand

Openbare gezondheidszorg

€ 8.000,- Stichting Hartreanimatie
Stichtse Vecht

Museale activiteiten; tentoonstellingen en
aanverwante activiteiten.

Overige subsidies kunstzinnige vorming

€ 25.000,- Vechtstreekmuseum

Het geven van training aan ouders van
kinderen met een ondersteuningsvraag.
Gericht op voeren van eigen regie.
Inzet voor jeugdhulp bij de sociaal wijkteams in
Stichtse Vecht

Preventieve jeugdhulp en
opvoedondersteuning

€ 3.981,20 Uw ouderplatform

Sociaal Domein Stichtse Vecht

€ 600.000,- Buurt Zorg Jong

Wegwerken wachtlijsten door bieden van zorg
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
€ 15.000,- wordt rechtstreeks op basis van de
Awb gesubsidieerd, omdat het subsidiebeleid
voorschrijft dat combinatiefunctionarissen en
buurtsportcoaches met € 20.000,- per fte
worden gesubsidieerd, uitgaande van
bekostiging van 40% per fte door de
gemeente. Deze buurtsportcoach bekostigen
wij voor 100%. De reden hiervoor is dat er
geen partijen zijn die deze activiteiten voor een
vergoeding van 40% kunnen of willen
uitvoeren en de gemeente sport voor mensen
met een beperking hoog in het vaandel heeft
staan.
Organisatie en uitvoering van de Open
Monumentendag op 8 en 9 september 2018
Organisatie en uitvoering van binnenschoolse buitenschoolse sport- en cultuuractiviteiten in
Breukelen.(eenmalige aanvullende aanvraag)
Implementatie zorg en welzijnsconcept door
kwartiermaker
Verzorgen van muzieklessen op 14
basisscholen binnen Stichtse Vecht
Expositie en website Nieuwe Hollandse
Waterlinie/Weerbaar Water

Sociaal Domein Stichtse Vecht

€ 76.658,- Buurt Zorg Jong
aanvullend

Combinatie functies en
buurtsportcoaches

€ 15.000,- Sportservice provincie
Utrecht

Erfgoedbeleid

€ 7.500,- Organisatie en
uitvoering Open monumentendag
€ 2.300,- Regenboogschool

Combinatiefuncties en
buurtsportcoaches
Zorg en Welzijn
Overige subsidies kunstzinnige vorming
Erfgoedbeleid

€ 30.787,50,- Studio Idee
€ 25.000,- Stichting Leerorkest
Stichtse Vecht
€ 4.000,- Historische Kring
Maarssen

1.6

Overig 2018/ Subsidies verleend obv de Wet op de bedrijven investeringszones

Onderstaande subsidies zijn verleend als incidentele subsidie direct op de Wet op de bedrijven investeringszones.

Activiteit:

Ten laste van budget

Subsidie voor bedrijven investeringszone
Maarssen-Dorp

Programma Economie

subsidie verleend op basis van
de Wet op de bedrijven
investeringszones aan
onderstaande organisaties
€ 28.200,- Ondernemers
Vereniging Hart van Maarssen

1.7

Prins Bernhard Cultuurfonds

Prins Bernhard Cultuurfonds
Beschikbaar in fonds voor 2018:
€ 100.000,-

Toegekend aan organisaties

Stichting Slot Zuylen
Muziekvereniging De Vecht
Stichting Park Podium Boom en Bosch
Historische Kring Maarssen
Stichting Troupe A'dour
Stichting Utrechts Studenten Koor en
Orkest (USKO)
Stichting Quality in Music
Historische Kring Breukelen
Stichting Sterren van Vreeland
Stichting Vechtstreek Museum

Stichting Poëzie aan de Vecht
Vereniging Christelijke
Plattelandsjongeren Kockengen
Toneelgroep Voetlicht Maarssen
Stichting Slot Zuylen
Stichting Leerorkest Stichtse Vecht
Vechtstreek Symfonie Orkest

activiteit

Bedrag

Kinderspeurtocht
muziekproductie
OrVeOpresentsOrVeO
Park Podium 2018
educatieproject Historische markt
festival Monumenten en muzikale
momenten
muziekproductie Bachs Hohe
Messe: de Mount Everest van de
Barok
muziekproductie River Concert
"Vecht Classic"
educatieproject Vroeger en Nu
wandeling
Activiteiten Sterren van Vreeland
en concertreeks Podium Vreeland
tentoonstelling Nyenrode op
ooghoogte
Presentatie jaarlijkse
Poëzieavond tijdens de week van
de Poëzie
Theaterproductie CPJ jaarfeest

€ 825,€ 2000,-

Theaterproductie Jakhalzen op
Happy Island
Lespakker-materiaal Wie woont of
werkt waar-slot Zuylen
Educatieproject Leerorkest
Stichtse vecht 2018-2019
Muziekproductie Kerstconcert

€ 1.500,-

€ 4.500,€ 3.225,€ 1.500,€ 1.500,-

€ 3.725,€ 2.500,€ 3.500,€ 3.000,€ 650,-

€ 1.600,-

€ 2.750,€ 10.000,€ 2.200,-

Stichting Gastsprekers Oorlogen
Toneelgroep Maarssen 32
De Danne Ateliers
Historische Kring Maarssen
Stichting Kamermuziek Amsterdam
Stichting Concert in Tienhoven
Vereniging Kunstronde Vecht en Plassen
Stichting Quality in Music
Stichting Vechtstreekmuseum
Orkest DSG Tienhoven
Stichting Imago Historica
Muziekvereniging de Vecht
Stichting Kindersymfonie
Educatis

Educatieproject naoorlogse
Gastsprekers aan het werk!
Theaterproductie Johan van
Oldenbarnevelt in de Stichtse
Vecht
Kunstroute Danne Dagen
Multidisciplinair project Water als
wapen De Nieuwe Hollandse
Waterlinie
Concertreeks
Koetshuisconcerten: Topmusici
op Nyenrode
Familieconcert the Snowman
Kunstroute: Kunstronde Vecht en
Plassen
Muziekproductie Mattheus in de
Stichtse vecht 2019
Tentoonstelling Nyenrode op
ooghoogte
Muziekproductie Promsconcert
Stichtse vecht 2018
Documentaire Stichtse Vecht deel
5
Poppenkastconcert Jan Klaasen
en de gouden dirigeerstok
Muziekproductie: met muziek de
wereld rond
Muziekproductie
Schoolpleinconcert
Totaal

€ 1.200,€ 3.850,-

€ 1.030,€ 5.000,-

€ 1.980,-

€ 2.300,€ 2.500,€ 2.000,€ 3.000,€ 4.500,€ 2.500,€ 2.000,€ 2.300,€ 1.100,€ 80.235,-

1.8

Subsidies nota Sterke Basis

In 2018 en 2019 stelt Stichtse Vecht een bedrag beschikbaar voor projecten en initiatieven die inwoners helpen sterker in
hun schoenen te staan of die inwoners ondersteunen om elkaar beter kunnen helpen.
Deze projecten staan beschreven in de Nota Sterke Basis. Initiatieven kunnen vanuit bewoners of organisaties worden ingebracht.
Het budget dat vanuit de Nota Sterke Basis beschikbaar is staat los van het leefbaarheidsbudget of andere subsidies budgetten van
de gemeente.
Activiteit:

Ten laste Nota Sterke basis

subsidie verleend aan
onderstaande organisaties

Project buurtgenoten: vrijwillige coaches geven
trainingen volgens de methodiek Buurtgenoten
aan sociaal kwetsbare burgers met als doel de
versterking van hun competenties.

Project Nota Sterke Basis

€ 7.500,- Welzijn Stichtse Vecht

Project Demen talent: inwoners met dementie
worden toe geleid naar vrijwilligerswerk, met
als uitgangspunt de vraag wat mensen met
beginnende dementie nog wél kunnen.
Hierdoor behouden zij de aansluiting met de
maatschappij en kunnen zij langer zelfstandig
blijven functioneren.

Project Nota Sterke Basis

€ 24.990,- Welzijn Stichtse Vecht

Jeugdpunt Project “Maak je niet druk”
Maak je niet Druk-lessen voor groep 8 (PO) en klas
1 (VO) op gebied van weerbaarheid.

Project Nota Sterke Basis

€ 40.000,- Jeugdpunt Project
Maak je niet druk

Jeugdpunt project Talent2B :
vroeg signaleringsproject voor jongeren tussen
de 10 en 13 jaar die (beginnende)
gedragsproblematiek vertonen en waarbij
Jeugdpunt/school/sport/etc verwachten dat dit
kan escaleren naar zware problematiek.
Jongeren worden intensief begeleid door
groepsprojecten en een-op-een begeleiding.
indien nodig worden ze doorverwezen.

Project Nota Sterke Basis

€ 6.954,- Jeugdpunt project
Talent 2 B

Activiteit:
Welzijn Stichtse Vecht pilot “Welzijn op
Recept”
1) Er worden door Welzijn Stichtse Vecht,
huisartsenpraktijk Merenhoef en het Sportpunt
Stichtse Vecht arrangementen ontwikkeld die
beogen het welbevinden te verhogen van
inwoners met lichte psychosociale klachten.
Het gaat onder meer om creatieve activiteiten,
vrijwilligerswerk, sport & bewegen (‘bewegen
op recept’).
2) Er worden structurele afspraken en
procedures tussen huisartsen en welzijn
gemaakt om patiënten door te geleiden naar
een welzijnsarrangement.
3) Gedurende het eerste jaar van de pilot
worden 20 trajecten uitgevoerd; uiteindelijk
zullen dat er gemeente breed 50 per jaar
worden.
In het project wordt ondersteuning geboden
aan ouders (met één of meer kinderen tussen
0 t/m 18 jaar) die binnenkort uit elkaar gaan of
recent gescheiden zijn.
Project Steungezinnen: Bij ’Steungezinnen’
werken de werknemers van Buurtzorg Jong,
Handjehelpen, vrijwilligersgezin en cliëntgezin
samen met als doel een ondersteunend
contact op te bouwen. Dit contact wordt
begeleid voor een duur van maximaal 1 jaar.
Project Power: het organiseren van workshops
voor oudere uitkeringsgerechtigden om
zelfredzaamheid en weerbaarheid te
vergroten.
Project jongerencoach Broklede
Aanstellen van een jongerencoach die op
Broklede rondloopt en zo makkelijk

Ten laste Nota Sterke basis

subsidie verleend aan
onderstaande organisaties

Project Nota Sterke Basis

€ 45.000,00 Welzijn Stichtse
Vecht

Project Nota Sterke Basis

€ 20.000,- Psychogoed

Initiatief Nota Sterke Basis

€ 8.525,- HandjeHelpen

Initiatief Nota Sterke Basis

€ 1.100,- Gilde Stichtse Vecht

Initiatief Nota Sterke Basis

€ 36.000,- Broklede

benaderbaar is voor de leerlingen van
Broklede. Op Broklede is er veel problematiek
(o.a.) middelengebruik en een jongerencoach
kan op een laagdrempelige manier jongeren
aanspreken en indien nodig naar de juiste hulp
verwijzen.
Om de participatie van mensen met een
beperking een extra steun in de rug te geven,
gaat Stichting Handje Helpen Vriendenclubs
oprichten in onze gemeente. Een Vriendenclub
bestaat uit twee of meer mensen met een
beperking die een soortgelijke behoefte
hebben. Bij gebrek aan een sociaal netwerk
hebben zij die behoefte als hulpvraag bij
Handjehelpen neergelegd. De
Vriendenclubleden wonen bij elkaar in de buurt
of in de wijk. Zij geven elkaar gelijkwaardige
hulp en ieder voor zich ontwikkelt zijn ‘Eigen
Kracht’.
Ontwikkelen van een vernieuwende aanpak
voor het verminderen van eenzaamheid

Initiatief Nota Sterke Basis

€ 25.530,- Stichting Handje
Helpen

Initiatief Nota Sterke Basis

€ 2.225,- Kom erbij
Maarssenbroek

