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__ Inleiding _________________ 
 

In het subsidieprogramma Welzijn & Participatie 2023 zijn de organisaties en 

verenigingen opgenomen die in 2023 subsidie ontvangen. 

 

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.  

 

Doelstelling 

De gemeente Asten streeft naar een sterke sociale samenleving waar alle 

inwoners in elke fase van hun leven kunnen meedoen. Van veilig opgroeien tot 

veilig ouder worden. In een vitale, veilige samenleving met voorzieningen, waarin 

voldoende ruimte is voor ontmoeting, ontspanning en ontplooiing. Het 

uitgangspunt is eigen verantwoordelijkheid, eigen regie, eigen kunnen en 

zelfredzaamheid van inwoners. De vrijwilligers- en professionele organisaties 

leveren een bijdrage aan de maatschappelijke uitdagingen in onze gemeente. Zij 

zorgen voor ondersteuning, ontmoeting en plezier. Ook is er ruimte voor 

burgerinitiatieven. Er is een sterke verbinding met wat er gebeurt in onze 

samenleving. 

 

Beleidsplan Sociaal Domein 2022-2027 

Het subsidiebeleid is onderdeel van het Beleidsplan Sociaal Domein dat met 

ingang van 1 januari 2022 van kracht is.  

 

Asten heeft veel vrijwilligersorganisaties en mantelzorgers en heeft een rijk 

verenigingsleven. Allemaal leveren ze een bijdrage aan de maatschappelijke 

doelen in onze gemeente. Zij zorgen voor ondersteuning, ontmoeting en plezier. 

Ook is er ruimte voor burgerinitiatieven. Daarmee is er een sterke verbinding met 

wat er gebeurt in de samenleving. Als gemeente versterken we deze krachtige 

samenleving door in te zetten op onderlinge verbindingen. Tussen inwoners, 

vrijwilligers- en professionele organisaties en de gemeente. Dat kan door het 

verstrekken van subsidies maar ook op ander manieren. 

 

Nieuwe subsidiesystematiek 

De gemeente streeft naar een transparant subsidieproces, waarbij heldere 

uitgangspunten, deregulering en eenvoudige procedures belangrijk zijn. In 

verband hiermee is de subsidiesystematiek, waarbij subsidie wordt berekend op 

basis van het aantal jeugdleden per staffel, gewijzigd.  

 

Uitgangspunt bij het opstellen van de nieuwe systematiek is dat de 

subsidiebedragen voor 2023 niet wezenlijk af mochten wijken van de subsidie die 

volgens de oude systematiek werd verstrekt. Een ander uitgangspunt is dat 

vrijwilligersorganisaties die een doelgroepsubsidie ontvangen op basis van het 

aantal jeugdleden, onafhankelijk van het aantal jeugdleden, in aanmerking 

kunnen komen voor subsidie. Dit betekent dat de ondergrens van minimaal 10 

jeugdleden is afgeschaft.  

 

Als gevolg van de nieuwe subsidiesystematiek ontvangen Schaakvereniging de 

Combinatie, badmintonclub Bakas en tafeltennisvereniging ATTV vanaf 2023 weer 

een doelgroepsubsidie.  
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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.  

 

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’s 4, 5 en 6 zijn bovenstaande subsidievormen omschreven.  

 

Subsidieplafond  

De gemeenteraad is bevoegd om voor bepaalde subsidies jaarlijks een 

subsidieplafond vast te stellen. In het volgende overzicht zijn de maximale 

subsidiebudgetten opgenomen.  

 

Subsidie Budget 2023 

Activiteitensubsidie 
€ 15.000,= 

Kadervorming/deskundigheidsbevordering 

Incidentele participatiesubsidie inclusief burgerinitiatieven € 30.000,= 

 

Indexering 

Als gevolg van de financiële situatie, waarin de gemeente Asten verkeert, wordt 

voor het begrotingsjaar 2023 door de gemeente een indexcijfer gehanteerd van 

0,0%. Dit percentage geldt voor alle gesubsidieerde organisaties.  

Een uitzondering wordt alleen gemaakt voor professionele organisaties: 

• waarmee met de gemeente contractuele andere afspraken zijn gemaakt. 

• die te maken hebben met autonome kostenstijgingen die zijn ontstaan door 

CAO verplichtingen. Voor 2023 geldt een indexcijfer van 2,75%. 

• Is het jaarlijkse indexeringspercentage van een professionele organisatie 

lager dan het jaarlijkse indexeringspercentage van de gemeente, dan is het 

indexeringspercentage van de professionele organisatie van toepassing. 

 

Algemene subsidieverordening gemeente Asten 2017 

Subsidieaanvragen zijn getoetst aan de ‘Algemene subsidieverordening gemeente 

Asten 2017’, deze is in december 2016 door de gemeenteraad vastgesteld.  

 

Specifiek voor het terrein Welzijn en Participatie is er een ‘Nadere regel subsidie 

welzijn en participatie gemeente Asten 2022’ opgesteld, die door het college van 

Burgemeester en Wethouders op 16 december 2021 is vastgesteld. De 

verordeningen zijn te vinden op de website van de gemeente via 

www.asten.nl/subsidie. 

 

http://www.asten.nl/subsidie
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__ Nieuwe aanvragen _______ 

 

Buurtvereniging Klavertje Vier 

Vanaf 2018 organiseert Buurtvereniging Klavertje Vier de Avondvierdaagse; een 

jaarlijks terugkerend wandelevenement voor jong en oud. Vanaf 2023 wordt er 

voor de organisatie van dit evenement een structurele subsidie opgenomen.  

 

Stichting Leergeld 

De doelstelling van Stichting Leergeld Asten-Someren is om kinderen in de 

leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen in de gelegenheid te 

stellen om, door deel te nemen aan allerlei sportieve, recreatieve en culturele 

activiteiten, zich sociaal te ontwikkelen. 

De Stichting heeft enkele jaren een incidentele subsidie ontvangen, omdat er is 

gebleken dat de Stichting voldoende draagvlak heeft wordt er vanaf 2023 een 

structurele subsidie opgenomen.  

 

Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant 

De stichting ondersteunt en faciliteert zelfhulpgroepen in de regio Zuidoost-

Brabant. Een zelfhulpgroep is een vorm van lotgenotencontact zonder 

tussenkomst van professionele hulpverlening.  

 

Eerdere subsidieaanvragen van de Stichting zijn afgewezen, omdat het Netwerk 

geen onderdeel is van het Sociaal Team Asten en omdat er onvoldoende duidelijk 

gemaakt is dat de inzet van het Netwerk gericht is op inwoners van Asten.  

Voor 2023 wordt een subsidie van € 3.251,= aangevraagd.  

 

In het conceptsubsidieprogramma is het voornemen om deze subsidie af te wijzen 

opgenomen. Met als reden dat op dit moment de activiteiten van de Stichting te 

weinig toegevoegde waarde hebben, bovenop de bestaande ondersteuning vanuit 

het Sociaal Team Asten. Het bereik van Astense inwoners is op dit moment klein.  

 

De stichting heeft een zienswijze ingediend. Op basis van de verkregen informatie 

in deze zienswijze is de voorgenomen afwijzing heroverwogen. Er is aannemelijk 

gemaakt dat deze subsidie ten goede komt van Astense inwoners en dat het 

bovenop de dienstverlening vanuit het Sociaal Team Asten een meerwaarde 

heeft. Er wordt vanaf 2023 een structurele subsidie opgenomen. 

 

__ Vervallen subsidies ____________ 

 

Dorpssteunpunt Heusden 

De subsidie voor het Dorpssteunpunt wordt beëindigd, omdat de bestuurskosten 

voortaan betaald worden van het subsidiebudget voor het Dorpsoverleg Heusden.  
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__ Subsidielijst programma 2023 _______ 
 

In onderstaand overzicht zijn de structurele subsidies opgenomen die aan 

vrijwilligers- en 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 2023 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 2022 een subsidiebeschikking 

toegezonden. 

 

Doelgroepsubsidie 
 

De doelgroepsubsidie is een structurele subsidie, die bestemd is voor 

vrijwilligersorganisaties die activiteiten aanbieden voor de doelgroepen: 

• Jeugd en jongeren (t/m 18 jaar) 

• Mensen met beperkingen 

• Mensen in een achterstandsituatie 

• Ouderen 

 

Op het gebied van: 

• Sport 

• Cultuureducatie en amateurkunst 

• Natuur en milieu 

• Maatschappelijke participatie en leefbaarheid 

• Educatie en onderwijs 

• Verkeer en vervoer 

 

Doelgroep jeugd en jongeren 
 

Verenigingen met jeugdleden 

Voor verenigingen met jeugdleden wordt naast een vast bedrag ook een bedrag 

per Astens jeugdlid t/m 18 jaar toegekend volgens onderstaand overzicht: 

 

Sportverenigingen 

• Vast bedrag 400,00 

• Bedrag per jeugdlid 7,50 

 

Jeugd- en jongerenverenigingen 

• Vast bedrag 400,00 

• Bedrag per jeugdlid 27,50 

 

Muziekverenigingen 

• Vast bedrag  3.000,00 

• Bedrag per jeugdlid 90,00 

•  

Zang-, dans- en toneelverenigingen 

• Vast bedrag 400,00 

• Bedrag per jeugdlid 10,00 

 

Natuur en milieu 

• Vast bedrag 400,00 

• Bedrag per jeugdlid 10,00 
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Verenigingen zonder jeugdleden 

Oranjecomités  

Heusden en Ommel 800,00 

Asten 2.750,00 

 

Sinterklaascomités  

Ommel 105,00 

Heusden 200,00 

Asten 360,00 

 

Stichting Jeugd Activiteiten Asten 2.750,00 

 

Overige doelgroepen 
 

Verenigingen zonder leden  

Vast bedrag 985,00 

 

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 vast bedrag van € 595,00 of een 

bedrag op basis van gemaakte afspraken.  

 

Organisaties met leden ontvangen subsidie op basis van het aantal actieve 

Astense leden volgens onderstaand overzicht: 

Vast bedrag tot 100 leden 780,00 

Vast bedrag tot 500 leden 1.185,00 

Vast bedrag tot 1000 leden  1.970,00 

Vast bedrag meer dan 1000 leden 2.750,00 

 

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. 
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Accommodatiesubsidie 
 

Een accommodatiesubsidie aan vrijwilligersorganisaties en professionele 

organisaties wordt verstrekt:  

a. als financiële tegemoetkoming in door het college goedgekeurde kosten van 

accommodaties en sportvelden in (mede) eigendom van de gemeente. De kosten 

kunnen worden bepaald op basis van een rekenmodel voor een kostprijsdekkende 

huur;  

b. als structurele subsidie voor de kosten van professioneel beheer en exploitatie 

van een gemeenschapshuis waarin de gemeente participeert in het kader van 

leefbaarheid en participatie binnen de gemeente.  

 

Onder een gemeenschapshuis wordt verstaan een algemeen toegankelijke 

maatschappelijke voorziening of accommodatie in een dorpskern of wijk waarin 

(private en) publieke organisaties, al dan niet ondergebracht in één gebouw, 

activiteiten ontplooien die de leefbaarheid en participatie binnen de gemeente in 

stand houden of bevorderen. 

 

Subsidie gebruik binnensportaccommodatie 

Sportverenigingen die gebruik maken van een gemeentelijke 

binnensportaccommodatie ontvangen subsidie voor de huurkosten. De subsidie is 

37,8% van de huursom en wordt vastgesteld op basis van werkelijk gemaakte 

kosten.  

 

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 het organiseren van activiteiten voor de volgende 

doelgroepen: jeugd (t/m 18 jaar), mensen met beperkingen, mensen in een 

achterstandssituatie en (kwetsbare) ouderen.  

Tevens kan deze aangevraagd worden voor het organiseren van specifieke 

activiteiten in het kader van festiviteiten, jubilea of bijzondere gebeurtenissen van 

de vrijwilligersorganisatie en 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 2023 

Sport     

Rooms Katholieke Voetbalvereniging Noad Wilhelmina 

Combinatie (NWC) 

Vast bedrag  

Bijdrage per jeugdlid: € 7,50 x 489 jeugdleden 

400,00 

3.667,50 

Sportvereniging ONDO 
Vast bedrag  

Bijdrage per jeugdlid: € 7,50 x 130 jeugdleden 

400,00 

975,00 

R.K.V.V. Olympia Boys 
Vast bedrag  

Bijdrage per jeugdlid: € 7,50 x 49 jeugdleden 

400,00 

367,50 

Korfbalvereniging Klimop 
Vast bedrag  

Bijdrage per jeugdlid: € 7,50 x 71 jeugdleden 

400,00 

532,50 

Korfbalvereniging ODC (Olympia DOS Combinatie) 
Vast bedrag  

Bijdrage per jeugdlid: € 7,50 x 45 jeugdleden 

400,00 

337,50 

Tennisvereniging De Meijvink 
Vast bedrag  

Bijdrage per jeugdlid: € 7,50 x 15 jeugdleden 

400,00 

112,50 

Tennisvereniging ’t Root 
Vast bedrag  

Bijdrage per jeugdlid: € 7,50 x 80 jeugdleden 

400,00 

600,00 

Hockey Club Asten Someren 
Vast bedrag  

Bijdrage per jeugdlid: € 7,50 x 201 jeugdleden (Asten) en 88 (Someren) 

400,00 

2.167,50 

Gymnastiekvereniging de Molenwiek 
Vast bedrag  

Bijdrage per jeugdlid: € 7,50 x 128 jeugdleden 

400,00 

960,00 

Taekwondovereniging Soo Bak-Gi 
Vast bedrag  

Bijdrage per jeugdlid: € 7,50 x 68 jeugdleden 

400,00 

510,00 

Tafeltennisvereniging ATTV 
Vast bedrag  

Bijdrage per jeugdlid: € 7,50 x 9 jeugdleden 

400,00 

67,50 

Badmintonclub Bakas 
Vast bedrag  

Bijdrage per jeugdlid: € 7,50 x 0 jeugdleden 

400,00 

0,00 

Schaakvereniging de Combinatie 
Vast bedrag  

Bijdrage per jeugdlid: € 7,50 x 1 jeugdlid 

400,00 

7,50 
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Vrijwilligersorganisatie Doelgroepsubsidie Subsidie 2023 

Cultuureducatie en amateurkunst     

Muziekvereniging Jong Nederland 

Vast bedrag 

Bijdrage per jeugdlid: € 90,00 x 38 jeugdleden 

Hafa-onderwijs: 38 jeugdleden x € 600,00 

3.000,00 

3.420,00 

22.800,00 

Muziekvereniging Sancta Maria 

Vast bedrag 

Bijdrage per jeugdlid: € 90,00 x 15 jeugdleden 

Hafa-onderwijs: 4 jeugdleden x € 600,00 

3.000,00 

1.350,00 

2.400,00 

Harmonie Sint Antonius 

Vast bedrag 

Bijdrage per jeugdlid: € 90,00 x 32 jeugdleden 

Hafa-onderwijs: 16 jeugdleden x € 600,00 

3.000,00 

2.880,00 

9.600,00 

Muziekvereniging Sint Cecilia 

Vast bedrag 

Bijdrage per jeugdlid: € 90,00 x 44 jeugdleden 

Hafa-onderwijs: 44 jeugdleden x € 600,00 

3.000,00 

3.960,00 

26.400,00 

Toneelvereniging Onderling Kunstgenot 
Vast bedrag 

Bijdrage per jeugdlid: € 10,00 x 13 jeugdleden 

400,00 

130,00 

Natuur en milieu    

IVN Asten/Someren 
Vast bedrag 

Bijdrage per jeugdlid: € 10,00 x 21 jeugdleden 

400,00 

210,00 

Maatschappelijke participatie en leefbaarheid   

Stichting Oranje Comité Asten Dorp Vast bedrag 2.750,00 

Stichting Oranjecomité Heusden Vast bedrag 800,00 

Oranje Comitee Ommel Vast bedrag 800,00 

* Subsidie Hafa-onderwijs wordt vastgesteld op basis van werkelijk gemaakte kosten met een maximum van het begrote bedrag. 
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Vrijwilligersorganisatie Doelgroepsubsidie Subsidie 2023 

Maatschappelijke participatie en leefbaarheid   

Stichting Intocht Sint Nicolaas Asten Vast bedrag 360,00 

Stichting Sint Nicolaas Heusden Vast bedrag 200,00 

Sinterklaascomité Ommel Vast bedrag 105,00 

Stichting Jeugd Activiteiten Asten Vast bedrag  2.750,00 

Stichting Scouting Asten 
Vast bedrag 

Bijdrage per jeugdlid: € 27,50 x 105 jeugdleden 

400,00 

2.887,50 

Stichting Jong Nederland Asten 
Vast bedrag 

Bijdrage per jeugdlid: € 27,50 x 51 jeugdleden 

400,00 

1.402,50 

Stichting Jong Nederland Asten-Heusden 
Vast bedrag 

Bijdrage per jeugdlid: € 27,50 x 87 jeugdleden 

400,00 

2.392,50 

Stichting Instuif Aangepast Sporten Vast bedrag 985,00 

Astense Gehandicapten Vereniging Vast bedrag 985,00 

De Zonnebloem, afdeling Asten Vast bedrag 985,00 

Stichting Marokkaanse Gemeenschap Asten Vast bedrag 985,00 

KansPlus Asten-Someren Vast bedrag 985,00 

   

  Intergemeentelijke sportsubsidieregeling Subsidie 2023 

Gemeente Someren 
Zwemvereniging de Punderman 

15.302,00 

Aantal Astense leden ten opzichte van totaal aantal leden: 194/327 x € 25.792,50 

Gemeente Someren 
Atletiekvereniging ’t Jasper Sport 

754,00 

Aantal Astense leden 83 x € 9,08 
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Vrijwilligersorganisatie Participatiesubsidie Subsidie 2023 

Stichting Dorpsoverleg Heusden 
Bijdrage op basis van gemaakte afspraken 3.650,00 

Subsidie Dagbesteding Heusden, bijdrage op basis van gemaakte afspraken* 5.000,00 

Stichting Dorpsraad Ommel Bijdrage op basis van gemaakte afspraken 3.650,00 

Seniorenvereniging Asten-Ommel 
Bijdrage op basis van 1.537 Astense leden 2.750,00 

Subsidie Dagbesteding Ommel, bijdrage op basis van gemaakte afspraken* 5.000,00 

Seniorenvereniging Heusden Bijdrage op basis van 280 Astense leden 1.185,00 

EHBO Vereniging Asten Bijdrage op basis van 63 Astense leden 780,00 

Stichting Heart Safe Regio Vaste bijdrage 595,00 

KansPlus (Avondschool Asten-Someren) Bijdrage op basis van gemaakte afspraken 925,00 

Alzheimer Café Peelland Bijdrage op basis van gemaakte afspraken* 1.500,00 

Buurtvereniging Klavertje Vier (Avond4daagse) Bijdrage op basis van gemaakte afspraken 950,00 

Stichting Leergeld Asten-Someren Bijdrage op basis van gemaakte afspraken* 10.000,00 

 
* Subsidie wordt vastgesteld op basis van werkelijk gemaakte kosten met een maximum van het begrote bedrag.  
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Professionele organisatie Budgetsubsidie Subsidie 2023 

Stichting Bibliotheek Helmond-de Peel* 
Bijdrage in exploitatiekosten bibliotheek Asten 

Inclusief index 1,5% van totale subsidie 2022  
249.690,00 

MEE de Meent Groep 
Cliëntondersteuning, versterken sociale basis 

inclusief index 2,75% van totale subsidie 2022 
53.436,00 

Stichting LEVgroep-Leven en Verbinden 

Reguliere taken algemeen maatschappelijk werk 

Inclusief index 2,5% van totale subsidie 2022 

Inclusief extra subsidiëring maatschappelijk werk (42.300,00), dit is onderdeel van de 

voorjaarsnota 

205.544,00 

Stichting Slachtofferhulp Nederland, regio Zuidoost Bijdrage in hulpverleningskosten aan Astense inwoners 5.071,00 

Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost Brabant Bijdrage in hulpverleningskosten aan Astense inwoners op basis van zelfhulpgroepen 3.251,00 

Stichting ONIS Welzijn* 

Uitvoering thema’s werk en inkomen, schulddienstverlening, jeugd en jongeren, Wmo 

lokaal, dorps- en wijkondersteuning en overheadkosten.  

De thema’s waarop ONIS Welzijn actief is zijn: 
• Hulp bij schulden en formulieren  
• Jongerenwerk, Matchmentor 
• Oudersupport 
• Vrijwilligerscentrale  

• Maatschappelijke stage  
• Vluchtelingenwerk  
• Ouderenwerk en maatjes 
• Automaatje  
• Cliëntondersteuning 
• Sociaal Team frontoffice medewerkster 
• Dorpsondersteuning 
• Overhead/organisatiekosten 
• Huisvestingskosten 

Inclusief index 1,5% van totale subsidie 2022 

Inclusief extra subsidiëring jongerenwerk (45.162,00) en schuldhulp/vroegsignalering 

(29.954,00), dit zijn onderdelen van de voorjaarsnota 

723.483,00  

 

* In februari 2023 openen we het nieuwe gemeenschapshuis in Asten. Door de verhuizing van hun huidige locatie naar het gemeenschapshuis wijzigen de kosten voor 

huisvesting. Dit is onderdeel van de subsidie. Op dit moment is echter nog niet volledig duidelijk wat deze invloed zal zijn. Bij het definitieve subsidieprogramma 
(vaststelling met de begroting 2023) zal hier meer duidelijkheid over zijn. De bedragen van deze partijen zijn op dit moment gebaseerd op de huidige huisvestingslasten en 
zullen nog wijzigen.  
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Organisatie Accommodatiesubsidie Subsidie 2023 

Korfbalvereniging Klimop Huur binnensportaccommodatie 37,8% van € 9.000,00 3.402,00 

Korfbalvereniging ODC (Olympia DOS Combinatie) Huur binnensportaccommodatie 37,8% van € 6.000,00 2.268,00 

Tennisvereniging ’t Root Huur binnensportaccommodatie 37,8% van € 7.000,00 2.647,00 

Tafeltennisvereniging ATTV Huur binnensportaccommodatie 37,8% van € 4.500,00 1.701,00 

Handbalvereniging Niobe/De Sprint Huur binnensportaccommodatie 37,8% van € 5.000,00 1.890,00 

Gymnastiekvereniging de Molenwiek Huur binnensportaccommodatie 37,8% van € 14.400,00 5.443,00 

Hockeyclub HCAS Huur binnensportaccommodatie 37,8% van € 12.000,00 4.536,00 

Badmintonclub Bakas Huur binnensportaccommodatie 37,8% van € 2.500,00 945,00 

Taekwondovereniging Soo Bak-Gi  Huur binnensportaccommodatie 37,8% van € 8.500,00 3.213,00 

Subsidie wordt vastgesteld op basis van werkelijk gemaakte kosten.  

Organisatie Door gemeente te ontvangen Subsidie 2023 

Rooms Katholieke Voetbalvereniging Noad Wilhelmina 
Combinatie (NWC) 

Gebruiksvergoeding buitensportaccommodatie op basis van 3,5 veld 5.215,00 

Sportvereniging ONDO Gebruiksvergoeding buitensportaccommodatie op basis van 1 veld 1.490,00 

R.K.V.V. Olympia Boys Gebruiksvergoeding buitensportaccommodatie op basis van 1 veld 1.490,00 

Korfbalvereniging Klimop Gebruiksvergoeding buitensportaccommodatie op basis van 3 velden 4.470,00 

Korfbalvereniging ODC (Olympia DOS Combinatie) Gebruiksvergoeding buitensportaccommodatie op basis van 0,5 veld 745,00 

Hockeyclub HCAS Gebruiksvergoeding buitensportaccommodatie op basis van 6 velden 8.940,00 

Gemeente Someren Bijdrage op basis van aantal Somerense leden HCAS 88 x € 10,00 880,00 
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Incidentele subsidie   Subsidie 2023 

Subsidie voor activiteiten, kadervorming en deskundigheidsbevordering 15.000,00 

Incidentele participatiesubsidie (tevens burgerinitiatieven) 30.000,00 

 

 


