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__ Inleiding _________________
In het subsidieprogramma Welzijn & Participatie 2020 zijn de organisaties en
verenigingen opgenomen aan wie in 2020 subsidie wordt verleend.
Het verlenen van subsidie is voor de gemeente een belangrijk instrument om
goede en gevarieerde voorzieningen te bevorderen en in stand te houden. Via
subsidie ondersteunt de gemeente organisaties en verenigingen bij het uitvoeren
van hun activiteiten.
Subsidiebeleid Welzijn & Participatie
Het subsidieprogramma Welzijn & Participatie 2020 is gebaseerd op het
subsidiebeleid 2018 t/m 2020.
Doelstelling
De gemeente streeft naar een leefbare, veilige samenleving met een basisniveau
van voorzieningen waarin voldoende ruimte is voor opvang, ontplooiing,
ontmoeting en ontspanning. Uitgangspunt is een hoge mate van eigen
verantwoordelijkheid, eigen kracht en zelfredzaamheid van burgers. De
vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties vormen samen het aanbod
en dragen actief bij aan het behouden en versterken van de sociale cohesie. Hun
activiteiten zijn gericht op preventie, zelfredzaamheid en participatie van
inwoners van Asten, zodat iedereen kan meedoen aan de samenleving.
Subsidievormen
Structureel

Incidenteel

Budgetsubsidie

Activiteitensubsidie

Doelgroepsubsidie

Kadervorming/deskundigheidsbevordering

Participatiesubsidie

Incidentele participatiesubsidie inclusief
burgerinitiatieven

Accommodatiesubsidie
Structurele subsidie
De structurele subsidie is bestemd voor activiteiten van vrijwilligers- of
professionele organisaties en wordt jaarlijks, voor een periode van maximaal vier
jaar toegekend.
Incidentele subsidie
De incidentele subsidie is bestemd voor activiteiten die een incidenteel karakter
hebben. Alleen vrijwilligersorganisaties kunnen in aanmerking komen voor een
incidentele subsidie.
Op pagina 5 t/m 9 staat een beschrijving van bovenstaande subsidies.
Subsidieplafond
De gemeenteraad is bevoegd om voor bepaalde subsidies jaarlijks een
subsidieplafond vast te stellen. In het volgende overzicht zijn de maximale
subsidiebudgetten opgenomen.
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Subsidie
Activiteitensubsidie
Kadervorming/deskundigheidsbevordering
Incidentele participatiesubsidie inclusief burgerinitiatieven

Budget 2020
€ 20.000,=
€ 40.000,=

Bezuinigingen
De gemeente wil in de toekomst financieel gezond blijven. Door financiële
tegenvallers is de gemeente genoodzaakt om de komende jaren extra
bezuinigingsmaatregelen te nemen.
Indexering
In verband met bovenstaande bezuinigingen is de indexering van de subsidie
voor alle organisaties in het subsidieprogramma geschrapt. Of deze
bezuinigingsmaatregel daadwerkelijk ingevoerd wordt is op dit moment nog niet
bekend. Hierover neemt de gemeenteraad een beslissing tijdens de
raadsvergadering van 5 november 2019.
Algemene subsidieverordening gemeente Asten 2017
Subsidieaanvragen worden getoetst aan de Algemene subsidieverordening
gemeente Asten 2017. Specifiek voor het terrein Welzijn en Participatie is een
aparte deelverordening opgesteld. Beide verordeningen zijn vastgesteld door de
gemeenteraad tijdens de vergadering van 13 december 2016. De verordeningen
zijn te vinden op de website van de gemeente via www.asten.nl/subsidie.
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__

Vervallen/gewijzigde subsidies

_______

Peuterspeelzaal Pinkeltje
Vanaf oktober 2019 wordt het peuterwerk in Asten uitgevoerd door Korein
Kinderplein en Norlandia. Dit betekent dat Stichting Peuterspeelzaal Pinkeltje
wordt ontbonden en dat daarmee het recht op subsidie komt te vervallen. Vanaf
2020 worden er in de begroting en het subsidieprogramma Welzijn & Participatie
geen subsidiebedragen meer opgenomen voor Stichting Peuterspeelzaal Pinkeltje.
Vanaf medio 2019 wordt er op basis van een nadere regel subsidie verstrekt aan
Korein Kinderplein en Norlandia voor de uitvoering van het regulier peuterwerk en
de voorschoolse educatie in Asten.
Halt en ORO
In verband met de zorgelijke financiële situatie van de gemeente Asten, heeft de
gemeenteraad besloten om de subsidie voor Halt (voorlichting geven op
basisscholen) en ORO (activiteiten organiseren voor betreffende doelgroep) met
ingang van 2020 te beëindigen.
De Zorgboog
De intentie bestaat om een doorlopende lijn jeugdgezondheidszorg van 0 tot 18
jaar optimaal en integraal in te richten. Dit heeft consequenties voor de subsidie
BAP (Basis Aanbod Preventie) die de Zorgboog momenteel ontvangt. Streven is
om bovenstaande met ingang van 1 juni 2020 te realiseren. Vooruitlopend hierop
is het subsidiebedrag aangepast. Als bovenstaande datum niet gehaald wordt,
dan wordt in 2020 subsidie verstrekt naar rato van het aantal maanden dat het
BAP nog uitgevoerd wordt door de Zorgboog.
Gezins- en Jongerencoaches
Onlangs is besloten om het werkgeverschap van de Gezins- en Jongerencoaches
onder te brengen bij de Peelgemeenten. Het streven is om dit met ingang van 1
januari 2020 te realiseren. Dit betekent dat de subsidie voor de Zorgboog
(Versterking Lokale Veld) vervalt. De subsidie voor MEE en de LEVgroep worden
als gevolg hiervan verlaagd.
Als het werkgeverschap voor bovengenoemde datum niet gerealiseerd is, dan
ontvangen bovengenoemde organisaties in 2020 subsidie naar rato van het aantal
maanden dat de Gezins- en Jongerencoaches nog in dienst zijn bij de betreffende
organisaties.

Huisvestingskosten Jong Nederland Asten en Heusden
Bij de procedure voor het vaststellen van het subsidieprogramma Welzijn &
Participatie 2019 is besloten dat de subsidie voor huisvestingkosten uiterlijk op 31
december 2019 vervalt. In een bestuurlijk overleg zijn de verenigingen hierop
geattendeerd.
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__

Subsidielijst programma 2020

_______

In de subsidielijst zijn de structurele subsidies opgenomen die aan vrijwilligersen professionele organisaties worden toegekend. Voor het daadwerkelijk
verstrekken van de in dit programma vermelde subsidies geldt het voorbehoud
dat de raad bij de vaststelling van de gemeentebegroting 2020 de daarvoor
benodigde financiële middelen beschikbaar stelt. Na vaststelling van het
subsidieprogramma door de raad wordt aan de organisaties die in de subsidielijst
zijn opgenomen, uiterlijk in december 2019 een subsidiebeschikking
toegezonden.
Vrijwilligersorganisaties kunnen in aanmerking komen voor een structurele
doelgroep-, participatie- of accommodatiesubsidie. Het is mogelijk dat een
organisatie voor zowel doelgroep- als accommodatiesubsidie in aanmerking komt.
Organisaties zonder leden krijgen een vaste bijdrage. Organisaties met actieve
Astense (jeugd) leden ontvangen subsidie op basis van een subsidietrede.
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Doelgroepsubsidie
De doelgroepsubsidie is een structurele subsidie, die bestemd is voor vrijwilligersorganisaties die activiteiten ontplooien ten behoeve van de doelgroepen:
 jeugd en jongeren (t/m 18 jaar)

 mensen met beperkingen

 mensen in een achterstandssituatie

 (kwetsbare) ouderen

Op het gebied van:
 sport

 cultuureducatie en amateurkunst

 natuur en milieu

 maatschappelijke participatie en leefbaarheid


Doelgroep: jeugd en jongeren
Sport
Astense jeugdleden
Aantal

Subsidie 2020

10-40
41-70
71-100
101-150
151-200
201-250
251-300
301-350
351-400
401-450
451-500
501 en meer

€
€
€
€
€
€
€
€
€

€ 591
€ 788
€ 986
1.380
1.774
2.168
2.563
2.957
3.351
3.745
4.139
4.534

Cultuureducatie en amateurkunst
Zang, dans- en toneelverenigingen
Astense jeugdleden
Aantal
10-25
26-40
41-55
56-70
71-85
86-100
101 en meer

Subsidie 2020

€
€
€
€

€ 591
€ 788
€ 986
1.183
1.380
1.576
1.774

6

Muziekverenigingen
Astense jeugdleden
Aantal

Subsidie 2020

10-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-80
81-100
101-120
121-140
141 en meer

€ 4.730
€ 5.520
€ 6.308
€ 7.096
€ 7.884
€ 8.674
€ 9.462
€ 10.250
€ 11.508
€ 11.826

Natuur en milieu
Astense jeugdleden
Aantal

Subsidie 2020

10-25
26-40
41-55
56-70
71-85
86-100
101 en meer

€
€
€
€

€ 591
€ 788
€ 986
1.183
1.380
1.576
1.774

Maatschappelijke participatie en leefbaarheid
Vaste bijdrage voor organisatie zonder leden
Subsidie 2020

€ 986

Jeugd- en jongerenwerk (niet-professioneel)
Astense jeugdleden
Aantal
10-40
41-70
71-100
101-130
131-160
161-190
191-220
221 en meer

Subsidie 2020
€
€
€
€
€
€
€
€

1.774
2.288
2.802
3.313
3.826
4.337
4.850
5.365

Sinterklaascomité’s
Een bijdrage wordt verstrekt op basis van het aantal kinderen jonger dan 7 jaar in het
werkgebied.
Werkgebied
Subsidie 2020
< 125 kinderen
> 125 kinderen
> 500 kinderen

€ 104
€ 197
€ 356
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Oranjecomité’s
Een bijdrage wordt verstrekt op basis van het aantal basisschoolleerlingen in het
werkgebied.
Werkgebied
Subsidie 2020
< 250 leerlingen
> 250 leerlingen
> 1.000 leerlingen

€ 788
€ 1.576
€ 2.759

Doelgroep: mensen met beperkingen, mensen in een achterstandssituatie
en (kwetsbare) ouderen
Voor de beleidsterreinen sport en maatschappelijke participatie en leefbaarheid is de vaste
bijdrage als volgt:
Vaste bijdrage
Subsidie 2020

€ 986

Participatiesubsidie
De participatiesubsidie is een structurele subsidie, bestemd voor vrijwilligersorganisaties
waarvan de activiteiten voldoen aan de volgende criteria:
1. Het leveren van een bijdrage aan de objectieve en subjectieve veiligheid en
leefbaarheid in het dorp of de wijk.
2. Een toename van het aantal Astense burgers dat van algemene voorzieningen Wmo
gebruik maakt die zijn bedoeld om de zelfredzaamheid en participatie te
bevorderen.
3. Een ondersteuningsaanbod met een vangnetfunctie gericht op versterking van de
zelfredzaamheid en participatie en verbreding van het sociale netwerk.
4. Het in kaart brengen van de persoonlijke behoefte aan maatschappelijke
ondersteuning en het bieden van voorlichting, informatie en advies en hulp vanuit
de maatschappelijke accommodatie of bij de burger aan de keukentafel.
5. Het behoud van het aantal mensen dat vrijwilligerswerk doet; het leveren van een
bijdrage aan de toename van het aantal vrijwilligers en specifiek van jonge
vrijwilligers.
Een organisatie zonder leden ontvangt een vaste bijdrage of een bijdrage op basis van
gemaakte afspraken. Organisaties met leden ontvangen subsidie op basis van het aantal
actieve Astense leden volgens onderstaande overzichten:
Vaste bijdrage voor organisatie zonder leden
Subsidie 2020

€ 591
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Astense leden
Aantal
20-50
51-75
76-100
101-250
251-400
401-550
551-700
701-850
851-1.000
1.001-1.150
1.151-1.300
1.301-1.450
1.451 en meer

Subsidie 2020

€
€
€
€
€
€
€
€
€

€ 395
€ 591
€ 788
€ 986
1.183
1.380
1.576
1.774
1.971
2.168
2.366
2.563
2.759

Budgetsubsidie
De budgetsubsidie is een structurele subsidie voor activiteiten van organisaties die een
rechtspersoon zijn (zoals stichtingen, verenigingen en corporaties) en één of meerdere
beroepskrachten in dienst hebben. Deze subsidie wordt verleend onder voorwaarde dat
een convenant en/of uitvoeringsovereenkomst tot stand komt. In deze overeenkomst
wordt het maatschappelijke effect benoemd en staan de diensten en producten die
daarvoor moeten worden geleverd beschreven.

Accommodatiesubsidie
Een accommodatiesubsidie is een structurele subsidie aan vrijwilligersorganisaties en
professionele organisaties als tegemoetkoming in door het college goedgekeurde kosten
van accommodaties en sportvelden in eigendom van de gemeente. De subsidie wordt
bepaald op basis van een rekenmodel voor een kostprijs dekkende huur.
Of een structurele subsidie voor de kosten van professioneel beheer en exploitatie van een
maatschappelijk knooppunt waarin de gemeente participeert in het kader van de Wmo
(Wet maatschappelijke ondersteuning), indien die accommodatie niet of niet volledig in
eigendom van de gemeente is.
Subsidie gebruik binnensportaccommodatie
Sportverenigingen die gebruik maken van een gemeentelijke binnensportaccommodatie
ontvangen subsidie voor de huurkosten. De subsidie is een percentage van de huursom en
wordt vastgesteld op basis van werkelijk gemaakte kosten. Er is besloten om in de
komende subsidieperiode geen nieuwe bezuinigingen door te voeren, daarom wordt het
subsidiepercentage (37,8%) ook in 2020 gehanteerd.
Indien een vereniging moet uitwijken naar een binnensportaccommodatie buiten de
gemeente, omdat er in de gemeentelijke binnensportaccommodatie geen uren beschikbaar
zijn, dan kunnen deze uren voor subsidie in aanmerking komen mits ruim van tevoren
toestemming gevraagd is aan en verleend is door de gemeente.
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Incidentele subsidie
Activiteitensubsidie
Een vrijwilligersorganisatie die haar werkgebied heeft binnen de gemeente Asten kan in
aanmerking komen voor een incidentele activiteitensubsidie. Deze kan worden
aangevraagd voor de volgende activiteiten:
het organiseren van activiteiten voor de doelgroepen: jeugd (t/m 18 jaar), mensen met
beperkingen, mensen in een achterstandssituatie en (kwetsbare) ouderen;
het organiseren van specifieke activiteiten in het kader van festiviteiten, jubilea of
bijzondere gebeurtenissen van de vrijwilligersorganisatie;
het organiseren van niet-jaarlijks terugkerende optredens, uitvoeringen en evenementen.
Subsidie voor kadervorming/deskundigheidsbevordering
Subsidie bestemd voor vrijwilligersorganisaties die activiteiten ontplooien voor scholing,
deskundigheidsbevordering, kadervorming, werving, begeleiding en vergroting van de
ontplooiingsmogelijkheden van vrijwilligers.
Incidentele participatiesubsidie
Subsidie bestemd voor vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven die een activiteit of
project ontplooien gericht op de participatiesamenleving.
Burgerinitiatieven
Burgerinitiatieven kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de participatiesamenleving.
Een burgerinitiatief is een initiatief van één of meer burgers dat onverplicht wordt
opgestart ten behoeve van anderen of de samenleving. Burgers die samen zorgen voor de
leefbaarheid in de buurt en wijk.
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Vrijwilligersorganisatie

Doelgroepsubsidie

Subsidie 2020

Sport
Rooms Katholieke Voetbalvereniging Noad Wilhelmina

bijdrage op basis van 560 actieve Astense jeugdleden

€ 4.534

Sportvereniging ONDO

bijdrage op basis van 161 actieve Astense jeugdleden

€ 1.774

R.K.V.V. Olympia Boys

bijdrage op basis van 67 actieve Astense jeugdleden

€ 788

Korfbalvereniging Klimop

bijdrage op basis van 87 actieve Astense jeugdleden

€ 986

Korfbalvereniging ODC (Olympia DOS Combinatie)

bijdrage op basis van 72 actieve Astense jeugdleden

€ 986

Tennisvereniging De Meijvink

bijdrage op basis van 62 actieve Astense jeugdleden

€ 788

Tennisvereniging ’t Root

bijdrage op basis van 97 actieve Astense jeugdleden

€ 986

Handbalvereniging Niobe

bijdrage op basis van 29 actieve Astense jeugdleden

€ 591

Hockey Club Asten Someren

bijdrage op basis van 285 actieve Astense en 112 Somerense jeugdleden

Schaakvereniging de Combinatie

bijdrage op basis van 10 actieve Astense jeugdleden

Gymnastiekvereniging de Molenwiek

bijdrage op basis van 140 actieve Astense jeugdleden

€ 1.380

Taekwondovereniging Soo Bak-Gi

bijdrage op basis van 100 actieve Astense jeugdleden

€ 986

Combinatie (NWC)

€ 3.351
€ 591
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Vrijwilligersorganisatie

Doelgroepsubsidie

Subsidie 2020

Cultuureducatie en amateurkunst

Muziekvereniging Jong Nederland

Muziekvereniging Sancta Maria

Harmonie Sint Antonius

Muziekvereniging Sint Cecilia

bijdrage op basis van 51 Astense jeugdleden en op basis van verdeelsleutel Hafa*
(35% x 100.000,= + index 2,5% in subsidieprogramma 2019)

bijdrage op basis van 17 Astense jeugdleden en op basis van verdeelsleutel Hafa*
(3% x 100.000,= + index 2,5% in subsidieprogramma 2019)

bijdrage op basis van 47 Astense jeugdleden en op basis van verdeelsleutel Hafa*
(29,5% x 100.000,= + index 2,5% in subsidieprogramma 2019)

bijdrage op basis van 80 Astense jeugdleden en op basis van verdeelsleutel Hafa*
(32,5% x 100.000,= + index 2,5% in subsidieprogramma 2019)

€ 7.884
€ 35.875
€ 4.730
€ 3.075
€ 7.096
€ 30.238
€ 8.674
€ 33.313

Jongerenkoor Nota Feliz

bijdrage op basis van 13 Astense jeugdleden

€ 591

Toneelvereniging Onderling Kunstgenot

bijdrage op basis van 14 Astense jeugdleden

€ 591

bijdrage op basis van 11 Astense jeugdleden

€ 591

Natuur en milieu
IVN Asten/Someren
Maatschappelijke participatie en leefbaarheid
Stichting Oranje Comité Asten Dorp

bijdrage op basis van werkgebied > 1.000 basisschoolleerlingen

Stichting Oranjecomité Heusden

bijdrage op basis van werkgebied < 250 basisschoolleerlingen

€ 788

Oranje Comitee Ommel

bijdrage op basis van werkgebied < 250 basisschoolleerlingen

€ 788

* Subsidie Hafa-onderwijs wordt vastgesteld op basis van werkelijk gemaakte kosten met een maximum van het begrote bedrag.

€ 2.759
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Vrijwilligersorganisatie

Doelgroepsubsidie

Subsidie 2020

Maatschappelijke participatie en leefbaarheid
Stichting Intocht Sint Nicolaas Asten

bijdrage op basis van werkgebied > 500 kinderen jonger dan 7 jaar

€ 356

Stichting Sint Nicolaas Heusden

bijdrage op basis van werkgebied > 125 kinderen jonger dan 7 jaar

€ 197

Sinterklaascomité Ommel

bijdrage op basis van werkgebied < 125 kinderen jonger dan 7 jaar

€ 104

Stichting Scouting Asten

bijdrage op basis van 120 Astense jeugdleden

€ 3.313

Stichting Jong Nederland Asten

bijdrage op basis van 62 Astense jeugdleden

€ 2.288

Stichting Jong Nederland Asten-Heusden

bijdrage op basis van 90 Astense jeugdleden

€ 2.802

Jongerencentrum Jonosh

bijdrage op basis van 17 Astense jeugdleden

€ 1.774

Stichting Instuif Aangepast Sporten

vaste bijdrage

€ 986

Astense Gehandicapten Vereniging

vaste bijdrage

€ 986

De Zonnebloem, afdeling Asten

vaste bijdrage

€ 986

Stichting Marokkaanse Gemeenschap Asten

vaste bijdrage

€ 986

KansPlus Asten-Someren

vaste bijdrage

€ 986

Intergemeentelijke sportsubsidieregeling
Gemeente Someren

Zwemvereniging de Punderman

Subsidie 2020
€ 12.833

Aantal Astense leden ten opzichte van totaal aantal leden: 167/324 x € 24.898,50
Gemeente Someren

Atletiekvereniging ’t Jaspersport
Aantal Astense leden 105 x € 9,08

€ 953

13

Vrijwilligersorganisatie
Stichting Dorpsraad Heusden

Stichting Dorpsraad Ommel

Participatiesubsidie
participatiecriteria 1 t/m 5, bijdrage op basis van gemaakte afspraken

€ 3.650

subsidie Dorpssteunpunt, bijdrage op basis van gemaakte afspraken*

€ 3.301

subsidie Dagbesteding Heusden, bijdrage op basis van gemaakte afspraken*

€ 8.200

participatiecriteria 1 t/m 5
bijdrage op basis van gemaakte afspraken
participatiecriteria 1 t/m 5

Katholieke Bond van Ouderen afdeling Asten-Ommel

bijdrage op basis van 1.617 Astense leden
subsidie Dagbesteding Ommel, bijdrage op basis van gemaakte afspraken*

Katholieke Bond voor Ouderen afdeling Heusden
EHBO Vereniging Asten
Stichting Heart Safe Regio

KansPlus (Avondschool Asten-Someren)

Subsidie 2020

participatiecriteria 1 t/m 5
bijdrage op basis van 377 Astense leden
participatiecriteria 1 en 4
bijdrage op basis van 102 Astense leden
participatiecriteria 1 en 4
vaste bijdrage
participatiecriteria 1 t/m 5
bijdrage op basis van gemaakte afspraken

* Subsidie wordt vastgesteld op basis van werkelijk gemaakte kosten met een maximum van het begrote bedrag.

€ 3.650
€ 2.759
€ 8.200
€ 1.183
€ 986
€ 591

€ 925
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Professionele organisatie

Budgetsubsidie

Stichting Bibliotheek Helmond-de Peel

bijdrage in exploitatiekosten bibliotheek Asten

Stichting MEE Zuidoost Brabant

cliëntondersteuning, versterken sociale basis

Stichting LEVgroep-Leven en Verbinden

algemeen maatschappelijk werk, coördinatie gebiedsteam

Stichting Slachtofferhulp Nederland, regio Zuidoost

bijdrage in de hulpverleningskosten aan slachtoffers

Stichting ONIS Welzijn

uitvoering thema’s werk en inkomen, jeugd en jongeren, Wmo lokaal, dorps- en
wijkondersteuning en overheadkosten

De Zorgboog Jeugdgezondheidszorg

BAP (Basis aanbod preventie)*

*

Zie toelichting op blz. 3, subsidiebedrag is 5/12 van het geheel (€ 209.956,=).

Subsidie 2020
€ 238.768
€ 49.672

€ 243.957

€ 2.938

€ 560.233

€ 87.482
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Organisatie

Accommodatiesubsidie

Subsidie 2020

Korfbalvereniging Klimop

huur binnensportaccommodatie 37,8% van € 7.500,=

€ 2.835

Korfbalvereniging ODC (Olympia DOS Combinatie)

huur binnensportaccommodatie 37,8% van € 12.000,=

€ 4.536

Tennisvereniging ’t Root

huur binnensportaccommodatie 37,8% van € 14.250,=

€ 5.387

Tafeltennisvereniging ATTV

huur binnensportaccommodatie 37,8% van € 5.000,=

€ 1.890

Handbalvereniging Niobe

huur binnensportaccommodatie 37,8% van € 10.500,=

€ 3.969

Gymnastiekvereniging de Molenwiek

huur binnensportaccommodatie 37,8% van € 12.800,=

€ 4.838

Hockeyclub HCAS

huur binnensportaccommodatie 37,8% van € 12.500,=

€ 4.725

Badmintonclub Bakas

huur binnensportaccommodatie 37,8% van € 2.225,=

€ 841

Taekwondovereniging Soo Bak-Gi

huur binnensportaccommodatie 37,8% van € 8.300,=

€ 3.137

Gemeenschapshuis Unitas

beheer en exploitatiekosten

€ 39.525
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Organisatie

Door gemeente te ontvangen

Subsidie 2020

Rooms Katholieke Voetbalvereniging Noad Wilhelmina
gebruiksvergoeding buitensportaccommodatie op basis van 3,5 veld
Combinatie (NWC)

€ 5.215

Sportvereniging ONDO

gebruiksvergoeding buitensportaccommodatie op basis van 1 veld

€ 1.490

R.K.V.V. Olympia Boys

gebruiksvergoeding buitensportaccommodatie op basis van 1 veld

€ 1.490

Korfbalvereniging Klimop

gebruiksvergoeding buitensportaccommodatie op basis van 3 velden

€ 4.470

Korfbalvereniging ODC (Olympia DOS Combinatie)

gebruiksvergoeding buitensportaccommodatie op basis van 0,5 veld

€ 745

Hockeyclub HCAS

gebruiksvergoeding buitensportaccommodatie op basis van 6 velden

€ 8.940

Gemeente Someren

bijdrage in kosten van hockeyaccommodatie op basis van aantal Somerense leden:
112 x € 10,=

€ 1.120

Gemeente Someren

bijdrage in onderhoudskosten hockeyaccommodatie vast bedrag

Incidentele subsidie

€ 290

Subsidie 2020

Subsidie voor activiteiten, kadervorming en deskundigheidsbevordering

€ 20.000

Incidentele participatiesubsidie (voor vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven)

€ 40.000

