Overzicht eenmalige subsidies 2017
Activiteitensubsidie
éénmalige subsidie - op basis van cofinanciering - voor vernieuwende en/of
experimentele, niet-kostendekkende, activiteiten bestemd voor vrijwilligersorganisaties
die activiteiten ontplooien, niet behorend tot het reguliere takenpakket, voor:
− het opstarten van nieuwe activiteiten;
− het uitbreiden van het activiteitenpakket;
− het incidenteel ontplooien van (gezamenlijke) activiteiten voor één of meerdere van
de doelgroepen jeugd en jongeren (tot en met 18 jaar), mensen met beperkingen,
mensen in een achterstandssituatie en kwetsbare ouderen;
− het uitvoeren van specifieke activiteiten in het kader van festiviteiten, jubilea of
bijzondere gebeurtenissen;
− het organiseren van niet-jaarlijks terugkerende optredens, uitvoeringen en
evenementen.
Toegekende subsidie 2017 (beschikbaar bedrag € 10.078,=)
Datum

Organisatie

7-4-2017

23-5-2017

Open Atelier Dagen
Stichting Culturele Activiteiten
Peelland
Astens Mannenkoor

1.000,=

Jubileumconcert

22-6-2017

Stichting Misty Fields

1.000,=

Organiseren festival

4-10-2017

Tennisvereniging de Meijvink
Stichting Culturele Activiteiten
Peelland

18-4-2017

12-10-2017
Totaal

Bedrag

Subsidie verleend voor

500,=

Organiseren activiteit

300,=

Concert met Astense musici

940,=
500,=

Kinderactiviteit ikv jubileum
Optreden muziekensemble
Arabic Delight uit Syrië

4.240,=

Deskundigheidsbevorderings-/kadervormingssubsidie
éénmalige subsidie bestemd voor vrijwilligersorganisaties die activiteiten ontplooien voor
scholing, deskundigheidsbevordering/kadervorming, werving, begeleiding en vergroting
van de ontplooiingsmogelijkheden van vrijwilligers.
Toegekende subsidie 2017 (beschikbaar bedrag € 10.078,=)
Datum

Organisatie

27-2-2017

Stichting Dorpsraad Heusden

350,=

Cursus defribilator

31-3-2017

Jong Nederland Heusden

945,=

Kadervorming Zwerfweekend

18-4-2017

EHBO Asten

395,=

Opleiding AED instructeur

8-5-2017

Gymclub de Molenwiek

350,=

Cursus gymnastiekleider

8-8-2017

Jong Nederland Heusden

29-8-2017

Stichting Dorpsraad Ommel

4-10-2017

Stichting Misty Fields

31-12-2018

Stichting Dorpsraad Heusden

Totaal

Bedrag

1.250,=
132,50
690,=
485,80
4.598,30

Subsidie verleend voor

Organiseren kaderactiviteit
Cursus reanimatie/AED
Kadervorming organisatie
Scholing vrijwilligers dagopvang

Projectsubsidie Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)
een éénmalige subsidie - op basis van cofinanciering - bestemd voor
vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties die activiteiten ontplooien gericht
op het realiseren van gemeentelijke Wmo-beleidsdoelen en waarvoor het college slechts
voor een van tevoren bepaalde tijd van maximaal vier jaar subsidie verstrekt. De periode
van maximaal vier jaar loopt synchroon met de periode van het meerjaren
subsidieprogramma. Deze subsidievorm is in 2014 ingevoerd. Het budget is € 20.000,=
op jaarbasis.
Toegekende subsidie 2017 (beschikbaar bedrag € 20.000,=)
Datum

Organisatie

13-3-2017

Stichting Dorpsraad Heusden

8.000,=

Dagbesteding Heusden

13-3-2017

KBO Asten/Ommel

6.910,=

Dagbesteding Ommel

28-3-2017

ONIS Welzijn

4.600,=

Dementie actieplan

30-5-2017

Alzheimer café Peelland

1.500,=

Alzheimer café

Totaal

NB

Bedrag

Subsidie verleend voor

21.010,=

De kosten voor de dagbesteding worden te zijner tijd ten laste gelegd aan de
egalisatiereserve sociaal domein.

