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Toelichting 
Meerjarige subsidies 
Vrijwilligersorganisaties hebben in 2016 een subsidiebeschikking ontvangen voor twee jaar, voor de periode 2017-2018. 
In 2017 worden de subsidies voor professionele organisaties weer verleend voor de jaren 2018-2019. 
Dit subsidieprogramma omvat een groot deel van de subsidies die de afdeling samenleving verleend. In het programma zijn de meeste structurele subsidies 
opgenomen en een aantal projectsubsidies. 

Indexering 

Voor de structurele subsidies voor professionele organisaties geldt: Voor het jaar 2018 is de index 1,77o. Voor het jaar 2019 in de index 1,70Zo. 

Het college verleent subsidies die passen binnen door de raad vastgesteld subsidieplafonds 
Het college verleent alleen subsidies die passen binnen de subsidieplafonds die in de gemeentebegroting 2018-2021 zijn opgenomen. Aanvragen boven de 
subsidieplafonds worden afgewezen. In een heel enkel geval kan er iets meer beschikt zijn (bijvoorbeeld bij Artikel 1). Dat heeft te maken met een verplichte 
regionale bijdrage. De overschrijding is er alleen in 2018 en bedraagt maximaal C 400,-. 
Begrotingsvoorbehoud 

Het college verleent de subsidies voor 2019 onder voorbehoud van de jaarlijkse goedkeuring van de gemeentebegroting door de gemeenteraad. 

Het subsidieprogramma bevat niet alle subsidies 
Subsidies op het gebied van ruimtelijke planvorming, toerisme en andere beleidsonderwerpen van afdeling ruimte, staan niet in dit subsidieprogramma. 
Ook de subsidies voor Stichting Koppel/SWOE voor de was- en strijkservice, peuterspeelzalen, voor en vroegshoolse educatie en de voorleesexpress (geen 
subsidie meer vanaf 2018) staan niet in het subsidieprogramma. Dat geldt ook voor de subsidie voor MEE. 
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Leefbaar 
Thema 1. Krachtige sociale relaties 
Doel van het beleid 1.1. Mensen zijn betrokken bij hun wijk en buurt waardoor de kracht en de onderlinge verbondenheid in een buurt 

stevig zijn 
1.1.1. Multifunctionele accommodaties (kostenplaats Koekoek 651402, Hezebrink 657406, Wieken 657404, Kulturhus EGW 
657408, St Wijkbeheer Berkenoord 2 665814, Koppel wijkgericht werken in 2017: 54.615 

Subsidieplafond 2018 ë 537.913 316.090 1 6 15.000 H-6 50.000 (Sport-en dorpscentrum De Koekoek) +C 22.965 (Hezebrink) + C 271.634 
(Kulturhus EGW) + 6 23.211 (St. Berkenoord 2)*G 55.543 Koppel 

Subsidieplafond 2019 6 547.057 + C 321.463 15.000 + 6 50.000 (Sport-en dorpscentrum De Koekoek) +C 23.355 (Hezebrink) + 6 276.251 
(Kulturhus EGW) + 6 23.606 (St. Berkenoord 2) + 6 56.488 Koppel 

Subdoelen « Ondersteunen en realiseren van gebiedsgericht werken met maatwerk aan voorzieningen per kern 
« Creëren van randvoorwaarden waardoor de betrokkenheid van bewoners op wijkniveau sterker wordt 
» Ondersteunen van accommodaties voor ontmoetingen 

Organisatie Doei Activiteit Toegekende 
subsidie 2018 

Toegekende 
subsidie 2019 

Sport- en dorpscentrum De 
Koekoek 

Ondersteunen van sportaccommodaties 

-Ondersteunen van accommodaties voor 
ontmoeting 

-Het financieel sluitend 
exploiteren van het sportcentrum 
-Een centrum (Koekoek en 
Wieken) wat 7 dagen in de week 
is geopend voor sporters en 
publiek en waar horecafaciliteiten 
uitnodigen tot een langer verblijf 
Reservering groot onderhoud 
-Aanbieden van laagdrempelig 
aanbod van sport- en 
gezondheidsvoorzieningen 
-Aanbieden van een 
ontmoetingsplek voor gebruikers 
sportcentrum 

6 418.400 
6 15.000 

(compensatie 
OZB toeslag) 

6 50.000 
(incidenteel) 

6 313.925 

6 425.500 
615.000 

(compensatie 
OZB toeslag) 

6 50.000 
(incidenteel) 

6 319.260 

Sport- en dorpscentrum De 
Koekoek 

-Inwoners stimuleren om te gaan sporten -Het aanbieden van 
schoolzwemmen en zwemlessen 
-Het aanbieden van sporten in 
beide sporthallen 
-Faciliteren van ruimten aan 
sportgroepen en verenigingen in 
het zwembad en beide 

6 92.500 6 94.050 
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sporthallen 

Sport- en dorpscentrum De 
Koekoek 

-Stimuleren van contact tussen generaties 
-Ondersteunen van sport- en cultuurvoorzieningen 

-Ruimte creëren voor ontmoeting 
tussen diverse groepen 
-In de Koekoek en de Wieken is 
een activiteitenaanbod voor alle 
leeftijden 
-De bezetting van de Sporthal en 
de Beukenzaal/Horeca te 
verhogen met 2,50fo 

613.355,- 613.580,-

Sport- en dorpscentrum De 
Koekoek 

-Bijdragen aan deelname aan de maatschappij 
door mensen met een beperking 

-het faciliteren en/of organiseren 
van zwemactiviteiten voor 
mensen met een beperking 

6 10.020,- 6 10.210,-

Vereniging 
De Hezebrink 

Ondersteunen van accommodaties voor 
ontmoetingen 

Het in stand houden en beheren 
van dorpshuis de Hezebrink door 
het zo optimaal mogelijk verhuren 
en beheren van de ruimten en 
sportzaal in de Hezebrink. 

6 22.806,- 6 23.193,-

Stichting Kulturhus EGW Een basisvoorzieningenniveau met essentiële 
minimale faciliteiten is voor elke bewoner 
toegankelijk en bereikbaar 

-Kostendekkend exploiteren van 
Kulturhus EGW waardoor 
voorzien wordt in een 
laagdrempelige ontmoetingsplek; 
-Het faciliteren van huisvesting 
voor de gebruikers; 
-Het verhuren van 
kantoorruimtes, Flexkamer en 
activiteitenruimten; 
Het aanjagen van nieuwe 
ontwikkelingen op het gebied van 
cultuur, welzijn en educatie in 
samenwerking interne en externe 
partijen. 

6 269.755,- 6 274.341,-

Stichting Beheer Wijkgebouw 
Berkenoord 2 

Ondersteunen van accommodaties voor 
ontmoetingen 

-In stand houden wijkcentrum 
Balai Pusat en tegen een redelijk 
tarief beschikbaar stellen voor 

611.000 611.187 
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welzijns- en culturele activiteiten 
-Kwalitatief hoogwaardige locatie 
creëren met beheer afgestemd 
op de gebruikers 

Stichting Beheer Wijkgebouw 
Berkenoord 2 

Creëren van randvoorwaarden waardoor de 
betrokkenheid van bewoners op wijkniveau sterker 
wordt. 

-Beheer, onderhoud gebouw en 
bijstand verlenen aan gebruikers. 
-Stimuleren van activiteiten vanuit 
de wijk Berkenoord 2 

6 12.218 612.426 

Koppel/SWOE Beheer wijkaebouw Balai Pusat -Begeleiding door 
opbouwwerker/beheerder 
(subsidie wordt deels verstrekt 
aan Stichting Beheer Berkenoord 
2 en deels aan Koppel/SWOE) 

6 9.500 9.605 

Koppel/SWOE Verbinders 
-Verbeteren van de leefbaarheid door: 
-Opbouwen van een netwerk, via o.a. gesprekken, 
wijkwandelingen en enquêtes; 
-Ondersteunen bij het realiseren van de 
gebiedsopgaven. 

-Er zijn 6 buurtverbinders actief; 
-Alle gebiedsopgaven zijn 
geformuleerd en worden actueel 
gehouden. 
-Bijdragen aan de leefbaarheid 
van de gebieden. 

6 199.021 6 201.210 
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Leefbaar 
Thema 2. Netwerken 
Doel van het beleid 2.1. Bevorderen en ondersteunen van een sterke sociale samenhang 

2.1.1. Sociaal Cultureel Werk (kostenplaats 668004, 665818 (vrijwilligersondersteuning) en 667604 + + 666100 
(buuurtbemiddeling * wijksteunpunten) + 665818 (Present)) 

Subsidieplafond 2018 ë 158.371 (Koppel) + C 58.371 (SWOE) + C 183.218 (Koppel buurtbemiddeling en wijksteunpunten) * C 8.556,- ( Present) 
Subsidieplafond 2019 C 161.064 (Koppel)) + ë 59.874 (SWOE) + ë 186.333 (Koppel buurtbemiddeling en wijksteunpunten) + ë 8.701,- ( Present) 
Subacdoelen » Sociaal culturele activiteiten zorgen voor sociale samenhang 

» Stimuleren en ondersteunen van vrijwilligerswerk 
» Wijksteunpunten 
» Buurtbemiddeling 

Organisatie Doel Activiteiten Toegekende 
subsidie 2018 

Toegekende 
subsidie 2019 

Koppel/SWOE Sociaal cultureel werk 
-Verbeteren betrokkenheid bewoners op wijkniveau 
-Stimuleren ondersteunen van vrijwilligerswerk. 

-Het sociaal werk werkt 
samen met de 
verbinder/ 
gebiedsregisseur en 
levert een bijdrage aan 
het gebiedsgericht 
werken en de 
wijkopgaven, samen 
met inwoners 
activiteiten organiseren 
-faciliteren van 
onderlinge steun (o.a. 
maatjes, Prokkelen) 
-faciliteren van (dorps) 
projecten en activiteiten 
voor ontmoeting en 
onderlinge steun 
(Burendag, Dag van de 
Dialoog etc.) 
-kwetsbare inwoners 
betrekken en toe leiden 
naar activiteiten/ 
vrijwilligerswerk 

C 161.959,- ê 163.741 
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Koppel/SWOE Seniorenactiviteiten/ sociaal cultureel werk ouderen 
-Verbeteren betrokkenheid bewoners op wijkniveau 
-Stimuleren ondersteunen van vrijwilligerswerk. 

-Het bieden van 
ontspannende, 
educatieve en 
bewegingsactiviteiten 

C 33.831 ,- ë 34.203,-

Koppel/SWOE Buurtbemiddelinq 
-Het ondersteunen van het zelf-oplossend 
vermogen en draagkracht van inwoners. 
-Het versterken van de leefbaarheid in de buurt 
-Ondersteunen en realiseren van gebiedsgericht 
werken met maatwerk aan voorzieningen per kern. 

- Bewoners die 
mediator zijn bij 
conflicten tussen 
bewoners 
- conflicten tussen 
buren of buurtbewoners 
in zo vroeg mogelijk 
stadium signaleren 
- minder (woon)overlast 
- voorkomen van 
escalaties 

C 27.275,- ë 27.575,-

Koppel/SWOE Wiiksteunpunten 
Een herkenbare plek te bieden voor ontmoeting en 
initiatieven van wijkbewoners te stimuleren. 

-een laagdrempelige 
ontmoetingsplek waar 
bewoners terecht 
kunnen voor activiteiten, 
ontmoeting, informatie, 
advies en 
ondersteuning 
-4 steunpunten 
-bewoners zijn als 
vrijwilliger actief 
-werkwijze en de 
activiteiten afstemmen 
met de projectgroep 
gebiedsgericht werken 
en de sociale 
wijkteams. 

C 84.027,- C 84.951 ,-

Koppel/SWOE Vriiwilliqerscoördinatiepunt en miinbuurtie 
-het behouden en versterken van participatie 
-vrijwilligerswerk is zichtbaar en laagdrempelig 
(informatiepunten) 
-versterken van de zelfredzaamheid van het 
(sociale) netwerk 
-werven van vrijwilligers en matchen met vacatures 

-vrijwil 1 igersorganisaties 
helpen samen te 
werken 
-vraag en aanbod via 
gebiedsgerichte 
vrijwilligersinformatiepu 
nten en via de website 

ë 78.574,- C 79.438,-
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-organiseren verkiezing vrijwilligers van het jaar en 
de Jo-Postprijs 

www.mijnbuurtje.nl 
-kortlopend advies en 
ondersteuning voor 
vrijwilligers en 
vrijwilligers organisaties 
en bundelen van kennis 
(verenigingsbureau) 
-organiseren van een 
scholingsaanbod 
(vrijwilligersacademie) 
-organiseren van een 
beursvloer 
-Vrijwilliger van het jaar 
en Jo-Postprijs 

Koppel/SWOE 
Projectsubsidie 

Proiect maaties 
-Inzet van getrainde actieve inwoners als maatjes 
van kwetsbare inwoners waaronder vluchtelingen 
-Zorgdragen voor een betere communicatie bij 
taalproblemen tussen inwoners en medewerkers 
van een maatschappelijke organisatie, scholen etc. 
(niet over privacygevoelige gezondheidszaken); of 
bij een conflict tussen inwoners met verschillende 
nationaliteiten. 
De vrijwillige tolken dragen bij aan cohesie in de 
straat en buurten. 

-Maatjesproject: 
Coördinator 
Training 
Werving en PR 
-Verbinding met 
coördinatiepunt 
Vrijwillige tolkenpool: 
-Projectleiding 
Werving en PR 
Training 
-Verbinding met 
coördinatiepunt 

* * 

St. Present Stimuleren en ondersteunen van vrijwilligerswerk Het organiseren van 
korte overzichtelijke 
projecten voor groepen 
vrijwilligers voor 
mensen die te maken 
hebben met armoede, 
een slechte gezondheid 
of een sociaal 
isolement. 

6 8.312,- C 8.354,-

*ln 2017 is voor het project maatjes reeds een subsidie beschikt van C 35.000,- voor 2017, 2018 en 2019. Beschikking: 2017-13373. Stichting 
Koppel/SWOE heeft in de begroting C 18.000,- voor 2018 en C 18.198,- voor 2019 aangegeven. 



10 

Leefbaar 
Thema 2. Hoog zelforganiserend vermogen 
Doel van het beleid 2.1 Bevorderen sterke sociale samenhang door het ondersteunen van vrijwilligersorganisaties voor jeugd 
Subsidieplafond 2018 «24,614,-
Resultaatverwachtingen « Ondersteunen van vrijwilligersorganisaties 

» Inwoners stimuleren om te gaan sporten 

Organisatie Activiteit Toegekende subsidie 2018 
Scoutinggroep van Isendoorn Wekelijkse opkomsten en meerdaagse kampen e 3.042,-

St. Cavente Kinderdorp C 3.552,-
Speeltuinver. Jolijt Diverse jeugdactiviteiten C 2.654,-
Speeltuinver. Ernst Diverse jeugdactiviteiten C 2.047,-
Ver. Scouting Buys Ballot Wekelijkse opkomsten en meerdaagse kampen C 6.353,-
Scouting Maarten van Rossum Wekelijkse opkomsten en meerdaagse kampen ë 507,-
Stichting Roefeldag Jeugd maakt kennis met beroepen en bedrijven C 507,-
Commissie Schoolvoetbal Epe Zeven schoolvoetbalmiddagen 6 963,-

n.b. De totaal toegekende maximale subsidie (optelling kolom subsidie 2018) kan lager zijn dan het subsidieplafond. Dit heeft te maken met dat er nooit meer subsidie wordt 
verstrekt dan wordt aangevraagd. 
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Leefbaar 
Thema 2. Hoog zelf organiserend vermogen 
Doel van het beleid 2.1. Bevorderen en ondersteunen van een sterke sociale samenhang door het ondersteunen van 

vrijwilligersorganisaties voor maatschappelijke activering (kostenplaats 668006) 
Subsidieplafond 2018 6 24.271,-
Resultaatverwachtingen « Ondersteunen van vrijwilligersorganisaties 

« Stimuleren en ondersteunen van vrijwilligerswerk 

Organisatie Activiteiten Toegekende subsidie 2018 
Wijkver. De Kouwenaar Diverse sociaal-culturele en recreatieve activiteiten voor buurtbewoners 6 1.901, -
PCOB Epe Diverse sociaal-culturele en recreatieve activiteiten voor ouderen 6 1.318,-
Buurtver. Wissel/Tongeren Diverse sociaal-culturele en recreatieve activiteiten voor buurtbewoners 6 837,-
St. gehandicapten belangen 
N.O.-Veluwe 

Diverse sociaal-culturele en recreatieve activiteiten voor mensen met 
een beperking (lichamelijk en/of verstandelijk) 

6 1.364,-

Comité Veteranendag De veteranendag 6 811,-
ANBO Epe* Diverse sociaal-culturele en recreatieve activiteiten voor ouderen 6 1.274,-
PCOB Vaassen Diverse sociaal-culturele en recreatieve activiteiten voor ouderen 6 1.166,-
St. Buurtraad Geerstraat Diverse sociaal-culturele en recreatieve activiteiten voor buurtbewoners 6 1.807,-
Wijkver. Oosterhof Diverse sociaal-culturele en recreatieve activiteiten voor buurtbewoners 6 1.385,-
ANBO Vaassen* Diverse sociaal-culturele en recreatieve activiteiten voor ouderen 6 1.014,-
St. Oenerhof Diverse sociaal-culturele en recreatieve activiteiten voor ouderen 6 1.318,-
ANBO Oene* Diverse sociaal-culturele en recreatieve activiteiten voor ouderen 6 710,-
ANBO Ernst* Diverse sociaal-culturele en recreatieve activiteiten voor ouderen 6 989,-
Buurtvereniging Zuuk Diverse sociaal-culturele en recreatieve activiteiten voor buurtbewoners 6 1.716,-

Vereniging 
Hoge Weerd 

Diverse sociaal-culturele en recreatieve activiteiten voor buurtbewoners 6 1.014,-

Buurtvereniging Vemde-Norel Diverse sociaal-culturele en recreatieve activiteiten voor buurtbewoners 6 1.371, -
Steunpunt Ernst Diverse sociaal-culturele en recreatieve activiteiten voor buurtbewoners 6 1.201,-

Buurtvereniging 't Laar Diverse sociaal-culturele en recreatieve activiteiten voor buurtbewoners 6 834,-

n.b. De totaal toegekende maximale subsidie (optelling kolom subsidie 2018) kan lager zijn dan het subsidieplafond. Dit heeft te maken met dat er nooit meer subsidie wordt 
verstrekt dan wordt aangevraagd. 
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Leefbaar 
Thema 2. Hoog zelf organiserend vermogen 
Doel van het beleid 2.1. Inwoners organiseren zoveel mogelijk zelf en ondersteunen elkaar daar waar mogelijk (kostenplaats 651804) 
Subsidieplafond 2018 6 32.142,-
Resultaatverwachtingen » Ondersteunen van vrijwilligerswerk 

» Inwoners stimuleren om te gaan sporten 

Organisatie Activiteit Toegekende subsidie 2018 
Gymnastiekver. Hercules Uitvoering en open dag 6 1.966,-
Gymnastiekver. AGIOS Uitvoering, Dance-in en open sportweek 6 2.545,-
v.v. KCVO (School)voetbaldagen en ouder/kind voetbal 6 2.447,-
Volleybal. ORMI Clinic, sportweek en trimweek 6 1.758,-
LR de Cannenburgh Dressuuractiviteiten, buitenritten en clinics 6 991,-
Sportvereniging Wissel 4 x 4 cup 6 1.502,-
Handbalver. CVO Schoolhandbaltoernooi, zomerhandbaltoernooi en handbalinstuif 6 1.437,-
Korfbalclub Regio 7 2 Korfbalmaand, kangoeroeclub, schoolkorfbal en familietoernooi 6 2.010,-
Tennisver. Epe Diverse open toernooien en tenniskidz 6 708,-
Hippische Vereniging Epe Diverse openbare ritten, pas de deux en hubertusrit 6 1.747,-
Tennisclub Vaassen Open dag 6 761,-
CSV VIOS Vaassen Diverse open toernooien 6 3.418 
Mixed Hockey Club Epe Hockeyclinic en kennismakingslessen 

voor scholen 
6 2.510,-

Atletiekver. CIALFO Kennismakingsdag en schoolatletiekdag 6 1.899,-
Volleybalver. BLOK EVC Trainingen basisscholen, zwemmen jeugd/mini's en schaatsen 

jeugd/mini's 
6 1.957,-

BASE basketballver. Diverse activiteiten 6 1.367,-
VV Oene Diverse activiteiten 62 .151 , -

n.b. De totaal toegekende maximale subsidie (optelling kolom subsidie 2018) kan lager zijn dan het subsidieplafond. Dit heeft te maken met dat er nooit meer subsidie wordt 
verstrekt dan wordt aangevraagd. 
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Leefbaar 
Thema 3. Goede basisvoorzieningen 
Doel van het beleid 3.1. Een basisvoorzieningenniveau met essentiële minimale faciliteiten is voor elke bewoner toegankelijk en 

bereikbaar, (kostenplaats: 650200 Bibliotheekwerk, 650400 Cultuurplein NV, 654000 VSM en 651806 Buurtsport) 
Subsidieplafond 2018 6 566.264 (Bibliotheek NV) + 6 307.393 (Cultuurplein NV) + 6 18.923 (Veluws Streekmuseum) H- 6 152.124 (Koppel/SWOE 

Buurtsport) 
Subsidieplafond 2019 6 575.891 (Bibliotheek NV) + 6 312.618 (Cultuurplein NV) + 6 19.245 (Veluws Streekmuseum) + 6 154.710 (Koppel/SWOE 

Buurtsport) 
Subdoelen « Ondersteunen van accommodaties voor ontmoeting 

» Ondersteunen van sport en cultuurvoorzieningen 
» Faciliteren van een aanbod kunst en cultuur 
» Faciliteren van een aanbod aan sociaal-culturele activiteiten 

Organisatie Doel Activiteit Toegekende 
subsidie 2018 

Toegekende 
subsidie 2019 

Bibliotheek Noord-Veluwe Het ter beschikking stellen van kennis en informatie 
Het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en 
educatie 
Het bevorderen van lezen en laten kennismaken 
met literatuur. 

31 openingsuren in Epe 
21 openingsuren in Vaassen 
200.000 uitleningen 
20o7o van de inwoners is lid 
van de bibliotheek 

6 565.264 

n.b. 6 1.000,-
via factuur, niet 

via subsidie 

6 574.891 

n.b. 6 1.000,-via 
factuur, niet via 

subsidie 
Cultuurplein Noord Veluwe Kinderen en jongeren ontvangen cultuureducatie Kinderen en jeugd tot 21 jaar 

maken kennis met muziek, 
beeldende kunst, theater/ 
drama en dans. Dit gebeurt 
zowel binnenschools als 
buitenschools. Er zijn vele 
uitvoeringen van de diverse 
disciplines. 

6 229.540,- 6 226.099,-

Cultuurplein Noord Veluwe 1800 leerlingen in het PO en 200 leerlingen in VO 
komen in aanraking met kunst en cultuur 

De cultuurmakelaar verbindt 
en versterkt bestaande en 
nieuwe samenwerkingen 
rondom kunst en cultuur. 

6 22.142,- 6 22.518,-

Cultuurplein Noord Veluwe 200 kinderen van BSO komen in aanraking met 
kunst en cultuur 

Uitvoeren van culturele 
activiteiten op de BSO. 

6 33.843,- 6 39.056,-

Cultuurplein Noord Veluwe Verhogen van Cultuurparticipatie Verbinding leggen met 
thema's uit het sociaal 

6 14.101,- 6 16.273,-
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domein, vanuit de behoefte 
lokale initiatieven te 
ondersteunen die bijdragen 
aan de leefbaarheid in de 
gemeente Epe. 

Cultuurplein Noord Veluwe Versterken van lokale kunst- en cultuurorganisaties 
en lokale kunst- en cultuurbeleving 

Stimuleren van lokale 
samenwerking, zorg dragen 
voor de Nationale 
Cultuurweek in Epe. 

C 5640,- 6 6509,-

Veluws Streekmuseum -exploitatie van museum en beheer van collectie; 
kindermiddagen, rondleidingen, evenementen etc. 

-beheer en dagelijks 
onderhoud gebouwen, 
terreinen en inventaris 
-openstellen museum voor het 
algemene publiek met een 
vaste presentatie en een 
jaarlijkse 
wisseltentoonstelling; 
-bijzondere activiteiten voor 
doelgroepen en een educatief 
programma basisonderwijs 

6 18.720,- e 18.925,-

Veluws Streekmuseum -versterken van (lokale) samenwerking met 
(culturele) partners 
-vernieuwing van de presentatie 
-versterken publieksbereik 
-vergroten van de maatschappelijke functie 

aanstellen van een 
coördinator 
-vernieuwing van de 
presentatie van de collectie 
-interactieve activiteiten 
-digitalisering 
-evaluatie naar de effecten en 
standpuntbepaling 

C 25.000,-* C 25.000,-* 

Koppel/SWOE Buurtsport 
-Invulling geven aan de acht doelstellingen uit het 
uitvoeringsplan van de buurtsportcoaches. 
-Werken aan een gezonde omgeving met 
structurele aandacht voor een gezonde leefstijl in 
het algemeen en een gezond gewicht in het 
bijzonder. 

-organiseren naschoolse 
activiteiten (After sCool 1x per 
week), minimaal 2 
sportkennismakingstrajecten 
en sportdag voor groep 7 en 8 
-ketensamenwerking voor 
jeugd en voor senioren 
-ondersteunen 
sportverenigingen bij 
kennismakingsaanbod, 
toernooien en ontwikkeling 

C 138.422,- 6 139.945,-
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van nieuw sportaanbod 
-ondersteunen scholen bij 
Gezonde School en behalen 
van het vignet Gezonde 
School 
-Ondersteunen van 
verenigingen i.h.k.v. Veilig 
Sportklimaat/ positief coachen 
-jaarlijks 2 x (GALM) fittesten 
in de wijk 
- sport/gezondheidsmarkt voor 
senioren organiseren 
-doorontwikkelingen van 
www.heelepebeweegt.nl 
-organiseren van 2x p. j . 
sportcafé 

* Nieuw beleid: extra subsidie voor het Veluws Streekmuseum, gemeentebegroting 2018-2021. 


