SUBSIDIEOVERZICHT 2021 – STRUCTURELE SUBSIDIEPARTNERS
Waarderingsubsidies – subsidies t/m € 7.500
Partij
Sint Commissie Langbroek

Bedrag
€ 800

Stichting Dorpshuis Langbroek

€ 800

Cothense Middenstands-Vereniging

€ 800

Stichting Oranje Cothen

€ 800

Winkeliersvereniging ‘t Hart van Wijk (F.C. Madrid)

€ 1.950

Vereniging Oranjecomite Wijk bij Duurstede

€ 2.500

Levitas
S.V.F. Jeugdweek Sportvereniging Fortissimo

€ 800
€ 1.909

Stichting Organisatie Kindervakantiekampen Wijk bij
Duurstede (SOK)
Stichting Calypso Theater Wijk bij Duurstede
Stichting Wijks atelier

€ 4.000

Muziekvereniging Excelsior

€ 7.000

Harmoniegezelschap Concordia

€ 5.000

Stichting Muziekschool Wijk bij Duurstede

€ 6.000

€ 2.500
€ 1.000

Prestatieafspraak
Organisatie van openbaar toegankelijke activiteiten in het kader van de jaarlijkse
Sinterklaasintocht binnen de kern Langbroek.
Organisatie van openbaar toegankelijke activiteiten in het kader van Koningsdag,
voor diverse doelgroepen binnen de kern Langbroek. Georganiseerd i.s.m. School
met de Bijbel.
Organisatie van openbaar toegankelijke activiteiten in het kader van de jaarlijkse
Sinterklaasintocht binnen de kern Cothen.
Organisatie van openbaar toegankelijke activiteiten in het kader van Koningsdag voor
diverse doelgroepen binnen de kern Cothen.
Organisatie van openbaar toegankelijke activiteiten in het kader van de jaarlijkse
Sinterklaasintocht.
Organisatie van openbaar toegankelijke activiteiten in het kader van Koningsdag voor
diverse doelgroepen binnen de kern Wijk bij Duurstede.
Realiseren van een lesaanbod Special Gym voor kinderen uit Wijk bij Duurstede.
Organisatie van activiteiten voor basisschoolkinderen uit de gemeente Wijk bij
Duurstede in de zomervakantie.
Organisatie van een vakantiekamp voor kinderen uit de gemeente Wijk bij Duurstede
die niet op gezinsvakantie gaan.
Organisatie van festival Kleurrijk uit in Wijk.
Het organiseren van cursussen en workshops op het gebied van o.a. schilderen,
beeldhouwen, tekenen, fotograferen en edelsmeden voor de doelgroepen kinderen
en jongeren.
Het aanbieden van muziekonderwijs aan jeugd- en seniorleden en het zichtbaar en
hoorbaar aanwezig zijn op relevante momenten, zoals nationale feestdagen en
evenementen.
Het aanbieden van muziekonderwijs aan jeugd- en seniorleden en het zichtbaar en
hoorbaar aanwezig zijn op relevante momenten, zoals nationale feestdagen en
evenementen.
Het aanbieden van een breed scala aan muziekonderwijs binnen de gemeente.

Stichting Kunst Centraal, kunst- en cultuureducatie
provincie Utrecht
Vereniging Natuur en Milieu, IVN-afdeling Wijk bij
Duurstede
Vereniging De Hollandsche Molen

€ 6.650

Stichting Open Monumentendag Wijk bij Duurstede

€ 2.600

Scouting SeaLions Wijk bij Duurstede
Stichting AED HartstikkeNodig Wijk bij Duurstede

€ 3.033
€ 2.500

Stichting Proxima Terminale Zorg

€ 478

Stichting Slachtofferhulp Nederland

€ 3.237

Stichting Schuldhulp Wijk bij Duurstede

€ 7.500

Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan
Mensen met een Hulpvraag

€ 7.500

€ 4.204
€ 4.631

Ontwikkelen en aanbieden van het project Kunstmenu, een kunst en cultuur
programma voor alle groepen van de basisschool.
Het verspreiden van kennis over milieu en natuur onder leden, Wijkse burgers en
maatschappelijke organisaties.
Het organiseren en aanbieden van een educatief programma aan basisscholen en
dagtoeristen.
Organisatie van Open Monumentendag 2021; openstelling van monumenten en
organisatie van bijbehorende activiteiten.
Organisatie van minimaal 40 bijeenkomsten voor verschillende niveaus.
- Het werven, scholen en herscholen van vrijwilligers zodat deze bekwaam zijn op
basis van een geldig reanimatie/AED-certificaat om levensreddende handelingen
te kunnen verrichten. Tenminste drie maal per jaar organiseert de Stichting AED
HartstikkeNodig een avond voor haar vrijwilligers.
- Het beheren van het plaatselijke systeem van HartslagNU waarbij de vrijwilligers
en beschikbare AED’s worden opgenomen in het bestand en worden
gecontroleerd op:
a. het hebben van een geldig reanimatiecertificaat;
b. het woonachtig en/of werkzaam zijn in de gemeente Wijk bij Duurstede.
- Het registreren van de beschikbare vrijwilligers en AED’s die in de gemeente Wijk
bij Duurstede aanwezig zijn in de database van HartslagNU.
- Het op peil houden van het kwaliteitsniveau van de AED’s en kasten op locatie en
die in het project burgerhulpverlening bij reanimaties zijn betrokken.
Bieden van ondersteuning en begeleiding door vrijwilligers aan cliënten en hun
omgeving in de laatste levensfase.
Het verlenen van hulp aan inwoners uit de gemeente Wijk bij Duurstede die
slachtoffer zijn van een misdrijf of ongeval.
Bieden van hulp en ondersteuning thuis, door vrijwilligers aan cliënten met
schuldenproblematiek.
Bieden van hulp bij de administratie thuis, door vrijwilligers aan cliënten die om
diverse redenen niet in staat zijn dit zelfstandig te regelen. Het geven van steun bij
rouw na verlies van een dierbare (door dood of scheiding), werk of ander ingrijpend
life-event.

Budgetsubsidies – subsidies vanaf € 7.500
Partij
Stichting Dorpshuis Cothen

Stichting Dorpshuis Langbroek

Stichting Lokale Omroep Heuvelrug en Kromme
Rijn. (Regio90)

Bedrag
€ 15.140,32 € 1000 (voorschot)
= € 14.140,32
(€ 4,64 per
inwoner,
peildatum: 1-12020)
€ 11.038,56
(€ 4,64 per
inwoner,
peildatum: 1-12020)
€ 12.922,88
(€ 1,28 per
huishouden,
peildatum: 1-12020)

Stichting Kantonnaal en Stedelijk museum Wijk
bij Duurstede (Museum Dorestad)

€ 42.250

Stichting Kantonnaal en Stedelijk museum Wijk
bij Duurstede (Museum Dorestad)
Stichting Calypso Theater Wijk bij Duurstede

€ 4.200
€ 58.425

Prestatie afspraak
Het in stand houden en exploiteren van een gebouw in de kern Cothen t.b.v.
gebruik van (delen van) de accommodatie door lokale organisaties voor het
organiseren van activiteiten en/of bijeenkomsten en wel tegen een redelijke
huurvergoeding en onder de voorwaarde dat alle inwoners, verenigingen en
instellingen in beginsel gebruik moeten kunnen maken van het dorpshuis voor
het organiseren van sociaal culturele activiteiten.

Het in stand houden en exploiteren van een gebouw in de kern Langbroek t.b.v.
gebruik van (delen van) de accommodatie door lokale organisaties voor het
organiseren van activiteiten en/of bijeenkomsten en wel tegen een redelijke
huurvergoeding en onder de voorwaarde dat alle inwoners, verenigingen en
instellingen in beginsel gebruik moeten kunnen maken van het dorpshuis voor
het organiseren van sociaal culturele activiteiten.
- Het ontwikkelen en uitzenden van radioprogramma's met o.m. berichtgeving
over gemeentelijke en regionale activiteiten;
- Uitzending in de gemeente Wijk bij Duurstede en daarnaast ook in de kernen
Doorn, Leersum, Amerongen en Maarn van de gemeente Utrechtse Heuvelrug,
voor zover de techniek dit toelaat;
- De lokale omroep moet beschikken over een rechtsgeldige vergunning van het
Commissariaat voor de Media.
-Het museaal presenteren van de geschiedenis en archeologie van Wijk bij
Duurstede.
- Jaarlijks minimaal 5 activiteiten die direct verband houden met de doelstelling
van het museum.
- Gerichte, doeltreffende publiciteit.
Compensatie huur, in 2021 voor de laatste maal.
Het aanbieden van een breed aanbod aan film- en theatervoorstellingen in het
Calypso Theater. Dit aanbod heeft als doelgroep kinderen, jongvolwassenen en

Stichting Calypso Theater Wijk bij Duurstede
Speeltuinvereniging De Kleine
Boomgaard/Stichting Beheer Kinderboerderij De
Vliert

€ 60.000
€ 147.477

Stichting de Bibliotheek Z-O-U-T

€ 365.196

VVV Kromme Rijnstreek, Wijk bij Duurstede,
Houten en Bunnik
Stichting Wijksport

€ 33.625

Stichting Binding

€ 2.702.000

Stichting voor Bed- en Dakloze Jongeren
(Stichting BED)

€ 8.202

€ 164.200

volwassenen. Hier zal tevens ruimte geboden worden aan producties van lokale
organisaties.
Tijdelijke extra subsidie.
- Het beheer en onderhoud van het terrein en de opstallen van kinderboerderij
De Vliert;
- De instandhouding van een gevarieerd dierenbestand;
- De begeleiding van de mensen uit de doelgroep sociaal domein;
- De intentie van openstelling van de kinderboerderij gedurende 7 dagen per
week;
- Het jaarlijks organiseren van specifieke activiteiten voor Wijkse inwoners.
Het verstrekken van informatie, het aanbieden van materialen t.b.v. het levenlang-leren en het bieden van ontspanning en recreatie. De cultuurcoach is in
dienst van de bibliotheek en stimuleert de samenwerking in de culturele
sectoren en het onderwijs, initieert, ontwikkelt en voert (educatieve) projecten
uit op scholen en gemeentebreed.
Zorg dragen voor de marketing van de recreatieve/toeristische sector van de
gemeente.
Het exploiteren, beheren en onderhouden van sportpark Mariënhoeve door de
professionele werkorganisatie.
• Jongerenwerk
• Vrijwilligerswerk
• Seniorenwerk
• Wijk helpt/ Verbonden Buurt
• Taalhuis
• Buurtbemiddeling
• Steunpunt
• Uitvoering front&backoffice en de hulpverlening & advies, dit is incl. het
participatiedeel bestaande uit sociaal raadsliedenwerk, Wijk voor elkaar
en uitvoering van het lokaal minimabeleid.
Het bieden van tijdelijk onderdak, hulpverlening en begeleiding aan Wijkse
jongeren tussen de 18 en 25 jaar die door omstandigheden niet thuis kunnen
wonen.

Stichting MEE Utrecht, Gooi en Vecht

€ 34.050

Stichting Vluchtelingenwerkgroep Wijk bij
Duurstede

€ 63.738

Kinderopvanginstellingen in de gemeente Wijk
bij Duurstede
Kinderopvanginstellingen in de gemeente Wijk
bij Duurstede

€ 8 / uur
€ 8 / uur

Voor beschikbaarheid 0,17 fte gedragsdeskundige, onafhankelijke
cliëntondersteuning en de ‘strippenkaart’ (de mogelijkheid om flexibel extra
kennis en kunde in te zetten).
Het bieden van maatschappelijke begeleiding aan vluchtelingen met een
verblijfstatus (statushouders), het behartigen van de belangen van deze groep bij
opvang en het bevorderen van maatschappelijke participatie in de gemeente.
De opvang van peuters die niet via de belastingdienst in aanmerking komen voor
kinderopvangtoeslag. Maximaal 8u in de week.
Het bieden van VVE door kinderopvanginstellingen met een VVE-certificering (zie
LRK) aan de peuters. Het gaat om maximaal 8u in de week.

Jaarlijks wordt een bedrag van € 10.000 beschikbaar gesteld aan het Cultuurfonds voor incidentele subsidies op het gebied van kunst en
cultuur, met een maximaal subsidiebedrag van € 2.500.

