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Voorwoord 

Voor u ligt het Subsidieprogramma Versterken lokale netwerken 2022. In dit programma leest u welke organisaties, stichtingen en verenigingen wij willen aanmoedigen om door te gaan 

met hun diensten en activiteiten om mensen - van jong tot oud - met elkaar te verbinden.

Stad in Beweging 

Helmond is een stad in beweging. We streven ernaar om een inclusieve stad te zijn. Onze inwoners en de samenwerking tussen inwoners, organisaties en gemeente staan centraal om deze 

beweging in gang te blijven houden. Alleen als iedereen meedoet en mee kán doen kunnen we echt spreken over één Helmond. We vinden het belangrijk dat verschillende groepen inwoners 

in de samenleving meer met elkaar in aanraking komen. Die connectie leidt tot begrip, respect en ontwikkeling. Zoals in de kadernota Sociaal Domein Helmond is verwoord: samen maken 

we het verschil: meer nabij, preventief, in samenhang, op maat en eenvoudiger.

Coronapandemie 

De coronacrisis heeft een grote invloed op onze samenleving. Zo zien we de tweedeling toenemen, heeft de economie een knauw gekregen en wordt de vooruitgang op sociaaleconomisch 

gebied geremd. Maar anderzijds zijn er in deze tijd ook heel veel warme initiatieven in de stad ontstaan en zijn er nieuwe kansen op het gebied van duurzaamheid, digitalisering en 

mobiliteit. Met de Crisis- en Herstelnota investeert het college zo’n 11 miljoen in de stad. De investeringen zijn bedoeld om de grote sociaaleconomische uitdagingen die de coronacrisis 

biedt het hoofd te bieden en tegelijkertijd de kansen te pakken om de stad op de lange termijn te versterken.

Meedoen, rondkomen en vooruitkomen

In dit Subsidieprogramma  staat, naast de omvang van de subsidies, ook verwoord wat ons subsidiekader is. We willen graag dat al onze burgers meedoen in de samenleving. En meedoen 

kan op verschillende manieren. We zijn niet in staat om alle problemen van onze inwoners in Helmond op te lossen. Maar we proberen wel om ze hanteerbaar te maken. We gaan niet meer 

alles overnemen, maar juist in gesprek over verwachtingen, zorgen, wensen en hoe en wie we nodig hebben om het leven wat prettiger te maken. 

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Harrie van Dijk, Wethouder Zorg en Welzijn, Ouderen, Wijken, Sport 
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Inleiding

Voor u ligt het subsidieprogramma Versterken lokale netwerken 2022. Dit programma bevat het merendeel van de subsidies die de gemeente in het sociaal domein verstrekt aan 

professionele en vrijwilligersorganisaties. Het verlenen van subsidies is voor de gemeente een belangrijk instrument om goede en gevarieerde voorzieningen te bevorderen en in stand te 

houden. Subsidie verstrekken is geen doel op zich. Het is een middel waarmee de gemeente een doel wil bereiken. Dit doel is dat wij samen werken aan het realiseren en in stand houden 

van een vitale en zorgzame samenleving. Om dit te bereiken subsidiëren we activiteiten die daar aan bijdragen. Het gaat om subsidies voor diensten met een meer structureel karakter, die 

over het algemeen meerjarig aan organisaties worden verstrekt. Daarnaast dragen ook (individuele en specialistische) voorzieningen, die we via aanbesteding inkopen, bij aan de genoemde 

beleidsdoelen. Deze voorzieningen voor inwoners met een indicatie betreffen onder meer begeleiding, specialistische jeugdzorg en opvang/verblijf. 

Professionele en vrijwilligersorganisaties

Binnen de jaarlijkse subsidies maken we verschil tussen subsidies voor vrijwilligersorganisaties en subsidies voor professionele organisaties.

Bij vrijwilligersorganisaties ligt het accent van de subsidie op waardering. Verenigingen leveren een belangrijke bijdrage aan een vitale en zorgzame samenleving, meer specifiek aan de 

mentale en fysieke gezondheid van onze inwoners. Daarbij dragen ze bij aan de sociale basis en maken ze de samenleving sterker en weerbaarder en vergroten het zelf oplossend vermogen. 

Met het bevorderen van de leefbaarheid versterken we de eigen regie van onze inwoners waardoor ze beter in staat zijn op hun eigen manier mee te kunnen doen in de samenleving.

Bij professionele organisaties ligt het accent op resultaten. Om die te realiseren worden voorwaarden verbonden aan het toekennen en vaststellen van de subsidies conform subsidiekader 

2022.  In hoofdstuk twee vindt u het subsidiekader van 2022. Daarin beschrijven we op hoofdlijnen de gezamenlijke opgave en onze vraag aan de professionele organisaties. In hoofdstuk 

drie en vier zetten we de subsidies die we verstrekken op een rij. Vervolgens worden de subsidies aan de vrijwilligersorganisaties uitgewerkt in een tabel.

Subsidiekader 2022

Bij de subsidieverlening hanteren we als vorm resultaatgerichte opdrachtformulering, waarbij we voorafgaand aan de subsidieaanvraag een opdracht neerleggen bij de maatschappelijke 

organisaties. Deze opdracht is vastgelegd in het Subsidiekader Versteken lokale netwerken 2022. Het kader bestaat uit een visie op maatschappelijke dienstverlening en waar de 

gesubsidieerde diensten aan moeten bijdragen.  We verzochten professionele organisaties een subsidieaanvraag in te dienen voor diensten en activiteiten, die aansluiten bij deze visie en 

die bijdragen aan de gewenste effecten.  Daarbij hebben we aangegeven het belangrijk te vinden dat het aanbod aansluit bij de vraag van de inwoners. We subsidiëren maatschappelijke 

diensten die bijdragen aan het vergroten van de eigen kracht en sociale netwerken. Ook hebben we oog voor diegenen die het niet op eigen kracht redden en gebruik moeten maken van het 

vangnet dat wij bieden. 
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Hierbij vinden we het belangrijk dat uitgangspunten als gezamenlijke verantwoordelijkheid, lichte hulp waar mogelijk, zwaar waar nodig, integrale vraagverheldering en regie bij het 

huishouden, en werken vanuit de bedoeling nagestreefd worden. Daarnaast werken we aan partnership in de stad. We zien dit als de beloftes voor de inwoners van onze stad. 

Subsidiecriteria

We verstrekken subsidie voor het uitvoeren van activiteiten en/of leveren van diensten voor zover dat: 

• Er daadwerkelijk behoefte is aan de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Dit kan bijvoorbeeld gebleken zijn uit (lokaal) onderzoek of uit signalen vanuit partners.

• Deze zijn gericht op concrete, toetsbare en realistische resultaten; 

• De resultaten in een realistische verhouding staan tot de gemeentelijke bijdrage; 

• Er zo veel als mogelijk bewezen efficiënte en/of effectieve methoden worden ingezet;

• Het aanbod integraal is afgestemd. Dus afgestemd op de diensten die bij verschillende organisaties zijn ingekocht of zijn gesubsidieerd; 

• De dienstverlening goed aansluit bij de vragen van inwoners en met zo min mogelijk overlap;

• Er wordt samengewerkt tussen maatschappelijke organisaties en de uitvoeringsorganisatie van de sociale teams om de (hulp)vraag van inwoners te kunnen bedienen. 

 In de subsidieaanvraag wordt beschreven met welke organisaties wordt samengewerkt en op welke manier;  

• De activiteiten niet behoren tot de kerntaken van andere partners (zoals het onderwijs); 

• Er wordt uitgelegd voor welke inwoners/deelnemers het aanbod in het bijzonder is bedoeld en waarom men zich op deze inwoners concentreert (bijv. doelgroep, wijk of buurt); 

• Het subsidieplafond niet wordt overschreden. 

• Deze passen binnen de uitgangspunten van dit subsidiekader, de kadernota sociaal domein en de opdracht van de sociale teams. Dit betekent meer laagdrempelige hulp in de sociale 

 basis waarbij er meer vragen en problemen dichtbij, eenvoudig en laagdrempelig worden opgelost.
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Subsidieaanvragen 

Voor 1 september ontvingen we van de maatschappelijke organisaties de subsidieaanvragen voor 2022. In deze aanvragen zijn de volgende onderwerpen uitgewerkt:

• Doelgroep(en); 

• Resultaten; 

• Bijdrage aan thema en outcome;

• Omschrijving van het aanbod;

• Samenwerkingspartners;

• Uren- en kostenoverzicht. 

In het voorliggende programma zijn deze gegevens vanwege de hoeveelheid informatie niet opgenomen. Ze maken wél onderdeel uit van de resultaatafspraken die we met organisaties 

maken. 

Beoordeling subsidieaanvragen 

Bij de beoordeling van aanvragen voor het subsidieprogramma van 2022 namen we de volgende uitgangspunten in acht: 

• de mate waarin de organisatie en dienst aansluit op de visie op dienstverlening uit het subsidiekader. 

• de bijdrage van de dienst aan de gewenste outcome uit het subsidiekader. 

• het beschikbare gemeentelijke budget uit de gemeentelijke begroting 2022 voor het subsidieprogramma; 

In het voorliggende programma zijn de voor 2022 toegekende subsidies vermeld. In de subsidiebeschikkingen aan organisaties onderbouwen we eventuele afwijzingen van aanvragen. 

Argumenten voor een afwijzing kunnen zijn dat de aangeboden diensten onvoldoende aansluiten bij de gemeentelijke visie of gewenste outcome in 2022 en/of dat de aanvragen hoger zijn 

dan de beschikbare middelen. 
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Subsidieverantwoording

Subsidieverantwoording is gericht op het vaststellen van de doel- en rechtmatigheid van de verstrekte subsidies. Daarnaast zetten we verantwoording in het teken van vooruitgang; 

een verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. Het is van belang te bepalen in welke mate de geleverde producten en diensten hieraan bijdragen. Indicatoren hiervoor zijn de 

zelfredzaamheid, inzet van sociale netwerken, (klant)tevredenheid) en de afname van problemen. We streven naar toenemende kwaliteit van producten en diensten en inzicht in de 

effectiviteit ervan.

In de subsidiebeschikkingen leggen we resultaatafspraken met de organisaties vast. We toetsen de realisatie van deze resultaten als volgt: 

• Kwartaalgesprekken. Op basis van kwartaalrapportages bespreken we de mate waarin professionals werken volgens de visie en de voortgang van de resultaten (kengetallen) en bijdrage 

 aan de outcome. In de gesprekken staan we stil bij afwijkingen waardoor resultaatafspraken in het geding zijn en eventuele noodzakelijke bijstellingen. Het gaat dan onder meer om 

 trends en beleidsaanbevelingen; 

• Inhoudelijk en financieel jaarverslag (vòòr 1 april 2023). Organisaties verantwoorden de ontvangen subsidie door jaarverslagen. In de financiële verantwoording kijken we naar de 

 rechtmatigheid van de subsidie. In de inhoudelijke verantwoording beoordelen we of de resultaatafspraken gerealiseerd zijn, gewerkt is volgens de visie en de bijdrage aan de afgesproken

 outcome gerealiseerd is. Als zowel de financiële als inhoudelijke verantwoording volstaat, stellen we de subsidie vast. 

 Daarnaast werken we met een monitor sociaal domein met informatie over ingekochte diensten zoals indicaties en cliëntaantallen bij individuele voorzieningen, doorlooptijden en 

 bezwaar en beroep. De inzichten uit de monitor gebruiken we op dienstverlenings- en gebiedsniveau voor het vergroten van de kwaliteit van de dienstverlening en bieden van meer 

 maatwerk.  
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Toegekende subsidies 2022 professionele maatschappelijke organisaties 

In het subsidiekader 2022 is de opdracht voor 2022 beschreven.  De thema’s waarvoor er een subsidieaanvraag kon worden ingediend zijn: 

A. Kinderen en jongeren

B. Maatschappelijke ondersteuning

C. Armoede en schulden

D. Maatschappelijke opvang;  Zorg voor kwetsbare inwoners

Beoordeling subsidieaanvragen 

Per thema volgt een beschrijving van onze opdracht en de voor 2022 toegekende subsidies. Daar waar het product of dienst betrekking  heeft op meerdere thema’s zetten we de dienst bij 

het meest passende thema neer. 

A. Kinderen en jongeren 

Waar draag je aan bij? 

Kinderen en jongeren groeien veilig en geborgen op. Ieder kind kan in Helmond zijn of haar plek vinden. Een veilige plek waar kinderen zich kunnen ontwikkelen waar ruimte is voor 

ontspanning, waar kinderen kunnen groeien en een plek die bijdraagt aan gezondheid. Ieder kind kan zijn of haar talenten ontwikkelen en groeit veilig en gezond op tot een inwoner die mee 

kan doen. Er is een doorlopende ontwikkellijn, waarin een kind (en zijn ouder) op het juiste moment de juiste ondersteuning krijgt om zich optimaal te ontplooien. We zetten sterker in op 

preventie bij kinderen en jongeren. Daarnaast blijft het versterken van de weerbaarheid van jongeren een belangrijk. We zetten actief in op een verstevigde jeugdaanpak.

Het merendeel van de kinderen/jongeren groeit op zonder problemen, maar dat is niet voor iedereen het geval: kinderen die opgroeien in armoede, jongeren die vanwege een delict voor de 

rechter komen, jongeren met jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering, etc. Activiteiten die bij dit thema horen moeten ertoe bijdragen dat zo min mogelijk kinderen en jongeren 

kwetsbaar zijn vanwege dergelijke achtergronden. Hierbij gaat  het om een bijdrage te leveren aan een doorlopende leer- en ontwikkellijn voor jeugdigen -10 mnd – 27 jaar.  

Jeugdigen ontwikkelen hun talenten maximaal en volgen onderwijs bij voorkeur op een school in de buurt. Als gemeente vinden we het belangrijk dat alle kinderen en jongeren, juist 

wanneer dat niet vanzelfsprekend is, de gelegenheid krijgen om zich blijvend te ontwikkelen. Hierbij is versterking van de sociale basis en vergroting van kansengelijkheid  belangrijk, hebben 

0 -13 jarigen een optimale ontwikkeling en kwetsbare jongeren in de leeftijd van 13 tot 23 jaar hebben perspectief  op een diploma, dagbesteding en/of arbeid.  

Jongeren hebben een startkwalificatie of hebben (begeleid) werk (van minstens 24 uur per week). Wanneer jongeren ouder zijn dan 18 en (nog) niet gemotiveerd om de schoolopleiding 

af te maken wordt er inzet gepleegd om een werkplek te vinden in samenwerking met Senzer. De inzet richt zich met name op de factoren om kansengelijkheid te bevorderen en er wordt 

samengewerkt met relevante partijen in de stad (kinderopvang, onderwijs, jeugdgezondheidszorg, Senzer).
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Wat willen we bereiken? 

• We willen de tweedeling in de stad tegengaan.

• We werken aan een jeugdvriendelijke stad, waarin kinderen en jongeren zich gehoord voelen, kunnen meepraten en het fijn vinden om op te groeien.

• Versterken van kansen van kinderen en jongeren, zodat zij hun talenten ontwikkelen en veilig en gezond opgroeien.

• Waar kinderen of jongeren in de knel komen, zorgen we samen met onze partners voor een integrale aanpak bij preventie, onderwijs en (specialistische) jeugdhulp.

• Jongeren ondersteunen we bij een soepele overgang naar volwassenheid.

• We voorkomen schooluitval door in te zetten op preventieve verzuimmaatregelen. 

• We streven ernaar dat alle jongeren een startkwalificatie hebben. Ook hebben we aandacht voor scholing. Zodat mensen kunnen doorgroeien naar een baan die beter past bij de huidige 

 arbeidsmarkt en de jeugdwerkeloosheid daalt.

• Jongeren worden begeleid in het vinden van een juist school-, dag,- en/of werkritme.

• We zetten in op taalontwikkeling zodat het aantal laaggeletterden afneemt, meer kinderen deelnemen aan het aanbod van vroeg- en voorschoolse educatie en de leesvaardigheid 

 verbeterd.

 

Gesubsidieerd aanbod 2022 thema kinderen en jongeren

Product Organisatie Doelstelling Subsidie €

Maatschappelijke Stage LEV MaS motiveert jongeren om zich al actieve burgers in te zetten voor de samenleving en levert jaarlijks extra 

vrijwilligers op

64.419

Sport en bewegen Jibb+ Bevorderen van een gezonde leefstijl van inwoners van Helmond middels sport en bewegen. En daarnaast het 

bevorderen van de sociale cohesie in wijken en de coördinatie van het activiteitenplatform sport en cultuur

1.019.315

MatchMentor/matchmentor plus LEV Het ondersteunen van jongeren van 10 tot 23 jaar middels mentorschap die weinig positieve rolmodellen 

hebben in hun omgeving. Deze jongeren krijgen een steuntje in de rug om hun capaciteiten beter te benutten 

en hun kansen te vergroten

280.768

Avondschool OMO OMO De activiteiten zijn gericht op vrije tijdsbesteding, op wonen en op  sociale contacten aangaan en deze ook 

behouden voor leerlingen van de Praktijkschool

4.500

Coördinatie OAB/VVE BCO Samen met de gemeente op inhoud de uitvoering van het OAB/VVE-beleid coördineren 334.159
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Product Organisatie Doelstelling Subsidie €

VoorleessExpress Helmond LEV Het voorkomen en of te verkleinen van taalachterstanden via aanbod op basisscholen 66.174

Opvoedsteun Home en Doorstart Humanitas Het vergroten van het zelfvertrouwen van ouders en versterken van hun sociale relaties. Hiermee wordt 

voorkomen dat alledaagse problemen in het gezin uitgroeien tot ernstige en langdurige problemen

206.159

Piep zei de Muis LEV,GGD, Novadic Groepsaanbod voor kinderen (5-8 jaar) en ouders met psychosociale, psychische en verslavingsproblematiek die 

tijdelijk extra steun nodig hebben, omdat zij thuis of in hun directe omgeving veel meemaken op het gebied 

van stress en spanningen

16.273

Begeleide omgang bij echtscheiding 

(BOR)

Humanitas Voor kinderen waarvan de ouders zelfstandig niet tot een omgangsregeling kunnen komen na een 

echtscheiding. Het belang van het kind staat hier centraal

45.490

Groepsaanbod risicogedrag 10+ Halt Halt richt zich op het voorkomen en bestraffen van jeugdcriminaliteit 14.800

Preventie verslaving risico (met 

name jeugd)

Novadic Kentron Het bevorderen van het oplossend vermogen (eigen kracht) en/of gezonde leefstijl d.m.v. cursussen, trainingen, 

workshops en voorlichtingen voor jeugdigen, ouders en andere volwassenen

274.868

Gevaarlijke liefde (Preventieve 

aanpak seksuele weerbaarheid)

Humanitas, LEV, 

MEE, NK

Preventief optreden om de veerkracht, zelfregie en basis gezondheidsvaardigheden van kwetsbare kinderen te 

versterken. Hieronder vallen kinderen van ouders met psychische problemen, verslaafde ouders en kinderen van 

ouders met een verstandelijke beperking

100.000

Jongeren(opbouw)werk Bijzonder 

jeugdwerk/LEV

Het faciliteren, motiveren, activeren en stimuleren van jongeren. Het voorkomen van overlast door jongeren en 

preventief optreden

1.136.610

Jongeren inlooppunt (18+) Bijzonder 

jeugdwerk

Kwetsbare jongeren tussen de 16 en 23 jaar een goede basis te geven om verder te kunnen, met of zonder hulp 

van anderen. Hierin wordt ingezet op meerdere leefgebieden van de jongeren

403.921

MEE cliëntondersteuning, 

cursussen en 

deskundigheidsbevordering

MEE Ondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de 

zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied 

van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdzorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk en 

inkomen

772.955

Cliëntondersteuning ouders 

jeugdhulpverlening

Stichting ouders en 

jeugdzorg

Het bieden van onafhankelijke cliëntondersteuning voor ouders die te maken hebben met jeugdhulpverlening 33.000
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B. Maatschappelijke Ondersteuning 

Waar draag je aan bij? 

Inwoners zijn toegerust om zelfredzaam te zijn én een bijdrage te leveren aan de sociale kwaliteit van de stad in de vorm van een krachtige sociale basis die er voor iedereen is en waarin 

mensen oog en zorg hebben voor zichzelf én voor elkaar. De komende periode zetten we in op ‘inclusief herstel’, omdat de verwachting is dat de tweedeling in de stad zich zal verdiepen. 

Als gevolg van corona zien we door: toenemende werkloosheid, armoede en schuldenproblematiek, psychische problematiek en/of uitgestelde zorgvragen. We zetten in op goede, 

kwalitatieve en betaalbare zorg en ondersteuning door zaken beter te organiseren. De beweging naar laagdrempelige ondersteuning die doet wat nodig is staat hierbij centraal. 

We benutten hiervoor het brede netwerk met maatschappelijk partners.  

Noodzakelijke zorg en ondersteuning moet toegankelijk en tijdig beschikbaar zijn en niet belemmerd worden door onder andere financiële drempels. Door de herpositionering van de sociale 

teams brengen we hulp en ondersteuning dichter bij onze inwoners. Door schulden, armoede en multiproblematiek binnen het gezin staat een gezonde leefstijl meestal niet hoog op de 

prioriteitenlijst bij mensen in aandachtswijken. Met de aanpak gezondheid zal er daarom gericht gewerkt worden aan de gezondheid en het perspectief van mensen. Hierbij volgen we het 

spoor van de sociale structuur, bestaanszekerheid (sluitende aanpak van laaggeletterdheid en sociale tweedeling) en gedragsbeïnvloeding (het Lokaal Preventieakkoord). Dit doen we in 

principe voor alle wijken in Helmond maar met extra aandacht voor de aandachtswijken.

In Helmond zijn er veel netwerken, organisaties en  inwoners die zich voor elkaar, de stad, voor hun wijk, hun vereniging of voor een ander inzetten. Deze netwerken en deze energie willen 

we blijven gebruiken om inwoners, die (tijdelijk) minder goed voor zichzelf kunnen zorgen, óf niet of minder goed kunnen deelnemen aan het leven, passende ondersteuning te  bieden.  

De sociale basis gaat over het versterken van eigen kracht (zelfredzaamheid) en het sociaal netwerk van de inwoner(s), de buurt en de stad.  We gaan uit van laagdrempelige ondersteuning 

dicht bij inwoners en zo veel als mogelijk vanuit het eigen netwerk. (Maatschappelijke) organisaties en initiatieven vormen samen een passende ‘puzzel’ aan ondersteuningsmogelijkheden 

voor inwoners

Wat willen we bereiken? 

• We zetten meer dan voorheen in op eigen regie en preventie ter voorkoming van zwaardere zorg. Inwoners worden gestimuleerd om zich actief in  te zetten voor hun wijk en 

 wijkbewoners. 

• Kwalitatief goede en betaalbare zorg en (opvoed)ondersteuning waarbij er maximaal wordt ingezet op laagdrempeligheid.

• Het bevorderen van de leefstijl, met name in de aandachtwijken van Helmond waar de problematiek het grootst is.

• Ouders worden ondersteund bij de opvoeding van hun kinderen. 

• Meer gebruik maken van innovatieve oplossingen voor activiteiten en projecten binnen het Sociaal Domein, waaronder domotica.

• Mantelzorgers voelen zich meer door de overheid én de samenleving gewaardeerd voor het werk dat zij doen.

• Mensen met dementie en hun mantelzorgers worden zoveel mogelijk ondersteund bij het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en meedoen.
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Gesubsidieerd aanbod 2022 thema maatschappelijke ondersteuning 

Product Organisatie Doelstelling Subsidie €

Professioneel beheer van 

wijkaccommodaties

LEV Het beheer vormt samen met de wijkwerkers een belangrijke spil in de wijk en dragen actief bij aan de sociale 

cohesie

388.500

Wijksteunpunten Woonpartners Deze hebben als doel de ouderen uit de omliggende wijken te ondersteunen en mogelijkheden te bieden elkaar 

te ontmoeten

20.321

Achter de Voordeur projecten LEV Middels huisbezoeken worden vragen en signalen van inwoners opgehaald, de participatie in de buurt 

vergoot en afstand tot overheid en professionals verkleind. Deze huisbezoeken worden uitgevoerd in de wijken 

Helmond West, Helmond Oost, Binnenstad, Centrum en de Annawijk

152.800

Vrijwilligerscollege en 

informatiepunt, maatschappelijk 

makelen 

LEV Met het vrijwilligerscollege wordt collectieve scholing en deskundigheidsbevordering aangeboden aan actieve 

burgers, vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Het Informatiepunt dienst al expertisecentrum voor de stad 

en ondersteunt actieve inwoners, potentiële vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties bij het organiseren, vinden 

en/of uitvoeren van hun vrijwilligerstaak

247.159

Leren met LEV aanbod voor 

inwoners 

LEV Het faciliteren van inwoners bij scholing t.b.v. vrijwilligerswerk 114.371

Waarderingsactie vrijwilligers LEV Het uiten van een waardering aan vrijwilligers tijdens de Nationale Vrijwilligersdag op 7 december 11.500

Helmond voor elkaar LEV Het uitbouwen en onderhouden van de digitale tool helmondvoorelkaar 60.850

Alzheimercafé Alzheimer 

Nederland

Het informeren, voorlichten, begeleiden en ondersteunen van mensen met dementie en hun mantelzorgers 15.000

Dementievriendelijke gemeente LEV De coördinatie van activiteiten ikv dementievriendelijke gemeente 10.543

Zelfhulp- en ervaringsdeskundigen Nei Skoen het creëren van nieuwe kansen en mogelijkheden voor mensen die kampen met grote tegenslagen in het leven, 

en die met beperkingen leven

129.232

Zelfhulp- en ervaringsdeskundigen ZHNW Het bieden van de infrastructuur voor zelfhulp, ondersteuning bieden aan burgers die willen participeren in een 

zelfhulpgroep of een groep willen starten met als doel om eigen kracht en verantwoordelijkheid te vergroten

33.069

Adviesraad Sociaal Domein Adviesraad Gevraagd en ongevraagd de gemeente adviseren over beleid op het gebied van jeugd, Wmo en participatie 26.010
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Product Organisatie Doelstelling Subsidie €

Buurtbemiddeling LEV Getrainde vrijwillige buurtbemiddelaars helpen buren om bij conflicten naar oplossingen te zoeken. Ze 

luisteren naar het verhaal van beide partijen en nodigen buren op een neutrale plek uit om met elkaar in 

gesprek te gaan. Zo worden irritaties en conflicten tussen buren vroegtijdig aangepakt en wordt escalatie en 

woonoverlast voorkomen

51.709

Slachtofferhulp Slachtofferhulp 

Nederland

Het bieden van  hulpverlening aan slachtoffers en stimuleren van de eigen kracht en verantwoordelijk bij het 

omgaan met een situatie waarbij iemand slachtoffer was

25.115

Meldpunt Discriminatie LEV Uitvoering geven aan de wettelijke verplichting om inwoners toegang te verlenen tot een anti-

discriminatievoorziening. Het sociaal raadsliedenwerk van de LEV handelt klachten op de juiste manier af

15.433

Zorg- en Gemaksdiensten LEV De diensten (‘Zorg en Gemak’ en ‘Zorg en Gemak+’) richten zich voornamelijk op huishoudelijke taken, 

ondersteuning bij activiteiten en het bevorderen van de zelfredzaamheid voor inwoners die (tijdelijk) fysiek en/

of psychisch beperkt zijn en niet in staat zijn te voorzien in de eigen dagelijkse behoeften

255.332

Buurtcoach (Zorg voor elkaar en 

passende match)

LEV Met behulp van wijknetwerkers zorgt LEV voor een verbindende schakel tussen het informele en formele 

netwerk in de wijk en tussen de vraag en het aanbod van zorg en ondersteuning. Bij een signaal of (hulp)vraag 

gaan zij met inwoners in gesprek om de vraag helder in beeld te brengen en samen met de hulpvrager een 

oplossing in het eigen netwerk te zoeken, of indien nodig binnen het formele netwerk

994.082

Informatief huisbezoek 75+ LEV Het bieden van een mogelijkheid aan ouderen 75+ om gebruik te maken van een informatief huisbezoek 

waarbij informatie wordt gegeven over diensten die betrekking hebben op welzijn wonen en zorg voor ouderen 

in Helmond met aandacht voor technologische ontwikkelingen als domotica

14.342

Bewegen voor ouderen LEV Het bieden van beweegactiviteiten om vitaal te blijven met oog op behoud van zelfstandigheid en daarmee 

kwaliteit van leven

116.190

Automaatje LEV AutoMaatje is een vervoerservice waarbij vrijwillige chauffeurs minder mobiele plaatsgenoten vervoeren. De 

chauffeurs gebruiken daarvoor hun eigen auto

26.199

Begeleiding Arbeidsmigranten LEV Het ondersteunen van arbeidsmigranten in Helmond bij arbeidscontracten, bemiddeling en taal 5.883

Dagbesteding ouderen migranten LEV Het bieden van dagactiviteiten in Keijserinnedael gericht op het behoud van de lichamelijke, geestelijke en 

sociale zelfredzaamheid

5.824
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Product Organisatie Doelstelling Subsidie €

Informatiepunt mantelzorg LEV Het Informatiepunt mantelzorg geeft informatie, advies voorlichting en ondersteuning aan mantelzorgers, 

waardoor zij beter in staat zijn de mantelzorgtaken uit te voeren. Dit versterkt de zelfredzaamheid en 

draagkracht van mantelzorgers. Het informatiepunt organiseert of faciliteert daarnaast ontmoetingen met 

lotgenoten, themacafés, en gastlessen in het onderwijs

121.758

Mantelzorgwaarderingsactie LEV Lev geeft uitvoering aan de waarderingsactie voor mantelzorgers om mantelzorgers in het zonnetje te zetten 51.828

Stadsleerbedrijf LEV Het Stadsleerbedrijf kan een oplossing bieden voor verschillende maatschappelijke problemen. De 

doelgroepen en beleidsdoelen komen elkaar tegen in het stadsleerbedrijf waardoor er synergie kan ontstaan. 

De voornaamste doelgroepen: mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, mensen in de groep 0-30% 

verdiencapaciteit, inburgeraars, kwetsbare ouderen

833.295

C. Armoede en schulden 

Waar draag je aan bij?

We streven naar een duurzame afname van het aantal of percentage huishoudens dat door financiële problemen niet ten volle kan deelnemen aan de samenleving.  De gevolgen van de 

coronacrisis voor armoede en schulden zijn flink. Voorzieningen zijn gesloten geweest waardoor logische routes naar ondersteuning en hulp wegvielen. Ook hebben veel mensen te maken 

gehad met inkomensverlies, waardoor het risico op financiële problemen is toegenomen. Vanuit de Kadernota Sociaal Domein 2019-2022 en het Uitvoeringsplan Aanpak armoede en 

schulden zetten we in op een integrale, preventieve en effectieve aanpak. Als gevolg van de coronacrisis komt de focus meer te liggen op preventie van schulden, het organiseren van een 

goede toegang en het bereiken van nieuwe doelgroepen. Tijdige en effectieve ondersteuning bij problematische schulden is belangrijk, omdat schulden tot andere problemen kunnen leiden 

zoals uitval op werk, psychische problemen en huiselijk geweld.  

We bouwen voort op de hulplijn voor geldzorgen, waarmee tijdens de coronacrisis een eenduidige ingang voor alle geldvragen is gecreëerd. De armoederegisseur vormt een spil in het leggen 

van verbindingen en het stimuleren van samenwerking tussen de partners en initiatieven in de stad. 

Inwoners die moeilijk kunnen rondkomen bereiken we steeds beter. We sturen samen op een betere toegang tot voorzieningen, zodat meer mensen die in armoede leven hiervan gebruik 

gaan maken. Het Kindpakket kent een groot bereik. Dit willen we vasthouden, waarbij we actief blijven toetsen of de inhoud aansluit bij de behoefte. 
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Wat willen we bereiken? 

• We willen een inclusieve stad zijn, waar iedereen een fatsoenlijk bestaan kan opbouwen. Dit kan via een betaalde baan, vrijwilligerswerk of op school.

• We zorgen voor een goed sociaal vangnet voor mensen die hun baan verliezen of het vanwege andere redenen financieel niet redden.

• We zetten sterker in op preventie om problematische schulden te voorkomen. 

• We bestrijden armoede met een meer integrale, preventieve en effectieve aanpak. 

• Jongeren hebben minder schuldenproblematiek en weten waar ze terecht kunnen bij vragen of hulp. 

Gesubsidieerd aanbod 2022 thema armoede en schulden

Product Organisatie Doelstelling Subsidie €

Formulierenbrigade / hulp bij 

geldzaken 

LEV De formulierenbrigade helpt inwoners met een laag inkomen (of in een tijdelijke probleemsituatie) bij het 

invullen van formulieren, administratie en biedt ondersteuning bij lichte financiële problematiek

157.123

Sociaal Raadsliedenwerk LEV (Kwetsbare) burgers kunnen met juridische vragen bij het Sociaal Raadsliedenwerk (SRW) terecht.

Afhankelijk van de vraag van een inwoner kan de inzet kortdurend zijn of de inzet van een

traject vergen. Sommige inwoners worden bij herhaling of langdurig ondersteund

351.440

Speel je mee Stichting Speel je 

Mee

De stichting ondersteunt gezinnen die onder de armoedegrens leven bij het vieren van de verjaardag van hun 

kinderen tot 12 jaar

1.500

Lets Ruilwinkel Humanitas Het ontmoeten, verbinden, ondersteunen, ruilen op een positieve en sociale manier waarmee 

ontwikkelingskansen worden gecreëerd  voor de leden van de Ruilwinkel, met name voor mensen die kwetsbaar 

zijn en (tijdelijk) een steuntje in de rug nodig hebben

120.618

Super Sociaal SMO Het tijdelijk ondersteunen van mensen die in financiële problemen verkeren door  het verstrekken van 

boodschappen die voorzien in de dagelijkse behoeften, Daarnaast biedt Super Sociaal klanten een 

ontwikkelingsperspectief, zodat ze weer zonder ondersteuning verder kunnen

263.756

Stichting Hart voor Minima Het ondersteunen van mensen die in armoede leven door het aanbieden van producten behorend tot de eerste 

levensbehoeften

4.900

Kindpakket Stichting Leergeld Uitvoering geven aan het Kindpakket Helmond 529.895



16

Product Organisatie Doelstelling Subsidie €

Vroegsignalering schulden LEV Preventie van schuldenproblematiek. Iedere inwoner met een betalingsachterstand bij een vaste-lastenbedrijf, 

aangesloten bij Vroegsignalering, krijgt tijdig passende ondersteuning aangeboden

42.402

Jeugdfonds Sport Jeugdfonds  sport 

Brabant

Het Jeugdfonds is er voor kinderen en jongeren die opgroeien in gezinnen met weinig geld. En dat zijn er, 

vanwege de coronacrisis, steeds meer. Het Jeugdfonds wil dat alle kinderen en jongeren lid kunnen worden van 

een sportclub, of dans-, muziek-, theater- of kunstlessen kunnen volgen

180.000

Jeugdfonds Cultuur Jeugdfonds cultuur 

Brabant

Het Jeugdfonds is er voor kinderen en jongeren die opgroeien in gezinnen met weinig geld. En dat zijn er, 

vanwege de coronacrisis, steeds meer. Het Jeugdfonds wil dat alle kinderen en jongeren lid kunnen worden van 

een sportclub, of dans-, muziek-, theater- of kunstlessen kunnen volgen

75.000

Armoedeplatform Armoedeplatform Stichting Armoedeplatform Helmond heeft als doel om alle partners die zich in Helmond bezig houden met het 

armoedebeleid met elkaar te verbinden

3.250

St. Schuldhulpmaatje Stichting 

Schuldhulpmaatje

Alles wat SchuldHulpMaatje doet is erop gericht om mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig te bereiken 

en hulp te bieden via internet en met getrainde vrijwilligers, die deskundig en op persoonlijke wijze kunnen 

helpen naar een schuldenvrij leven

3.000

D. Maatschappelijke opvang;  Zorg voor kwetsbare inwoners

Waar draag je aan bij? 

Een sterk lokaal netwerk biedt gedeeltelijk een oplossing voor hulpvragen van kwetsbare inwoners met meervoudige problematiek, zoals schulden, geestelijke gezondheidsklachten 

en problemen met huisvesting. Inwoners zijn soms (tijdelijk of chronisch) niet in staat zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving vanwege psychosociale, psychische en/of 

verslavingsproblematiek en allerlei praktische problemen op meerdere leefgebieden zoals huisvesting, financiën, dagbesteding/werk en het opbouwen en onderhouden van een sociaal 

netwerk. Het is dan van belang dat zorgaanbieders en welzijnsorganisaties die actief zijn in het lokaal netwerk, samenwerking vinden en zich (meer) aan elkaar verbinden.

De gemeente heeft de regie op de integrale, persoonsgericht maatwerktrajecten die partners voor deze doelgroepen organiseren. Daar waar mensen nog niet in een traject kunnen worden 

geplaatst of uitvallen, is het van belang dat er sluitende vangnetconstructies aanwezig zijn, bijvoorbeeld via bemoeizorg. De eigen kracht van mensen wordt maximaal gestimuleerd 

(herstelvisie) evenals de inzet van informele netwerken en het gebruik van collectieve voorzieningen. De inzet van ervaringsdeskundigen en vrijwilligers vormt een waardevolle aanvulling op 

de professionele inzet. 
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De specialistische ondersteuning, met uitzondering van bemoeizorg,  valt buiten dit subsidiekader en subsidieprogramma. Het gaat dan om vormen van geïndiceerde ondersteuning, 

begeleiding en opvang/verblijf, die niet vrij toegankelijk zijn en veelal bedoeld zijn voor inwoners met zwaardere en/of meervoudige problematieken. 

Wat willen we bereiken? 

• We zetten meer dan voorheen in op eigen regie en preventie ter voorkoming van zwaardere zorg.

• We hebben extra aandacht voor de meest kwetsbare inwoners zoals mensen met verward gedrag of complexe multiproblematiek) door te investeren in preventie, een persoonsgerichte 

 aanpak en opvang/huisvesting. 

• Inwoners met meervoudige problemen maken meer gebruik van laagdrempelige ondersteuning zoals zelfhulp & ervaringsdeskundigheid, een plek voor daginvulling en/of activiteiten in 

 de buurt/wijk.

Gesubsidieerd aanbod 2022 maatschappelijke opvang, zorg voor kwetsbare inwoners 

Product Organisatie Doelstelling Subsidie €

Maatschappelijke opvang inclusief 

crisisopvang

SMO Beschikbaarheid van 24-uurs opvangplaatsen voor de doelgroep van dak- en thuislozen (alleenstaanden, 

mannen, vrouwen, zwerfjongeren en tienermoeders). die een bepaalde periode van hun leven dak- of thuisloos 

zijn geweest en die veelal te kampen hebben met complexe problematiek en beperkte zelfredzaamheid. Zij 

hebben tijdelijk een veilige woonomgeving, persoonlijke begeleiding, soms zorg en/of verzorging, structuur en 

een bepaalde mate van toezicht nodig. 

Crisisopvang: Ernstige problemen in een relatie, misbruik of mishandeling, schulden, verslaving, een 

huisuitzetting of psychische problemen; allerlei omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat iemand niet meer 

thuis kan wonen en (onmiddellijk) een veilige plek en begeleiding nodig heeft. SMO heeft een gedifferentieerd 

aanbod aan crisisopvang voor verschillende doelgroepen: jongeren, vrouwen (met of zonder kinderen), mannen 

gen gezinnen. Er is specifieke deskundigheid beschikbaar voor de begeleiding van kinderen. Mensen worden 

vanuit de crisisopvang zo spoedig mogelijk, vaak gefaseerd, weer toe geleid naar een zelfstandig bestaan of een 

lichtere vorm van ondersteuning

1.603.918
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Product Organisatie Doelstelling Subsidie €

Passantenopvang SMO Deze voorziening is bedoeld als tussenoplossing voor mensen die dakloos zijn en om wat voor reden dan ook 

nog niet in een gestructureerd traject kunnen worden geplaatst. De nachtopvang is een sobere vorm van 

opvang die bed, bad, brood biedt tegen betaling van een kleine eigen bijdrage. Het gebruik van de nachtopvang 

is niet vrijblijvend; mensen worden van hieruit toe geleid naar een maatwerktraject dat uiteindelijk moet 

leiden tot een zo zelfstandig mogelijk bestaan

123.084

Bemoeizorg GGZ-OB Bemoeizorg is een methodiek om zorgwekkende zorgmijders te signaleren, traceren, verleiden om aan te 

haken bij of toe te leiden naar passende zorg. Deze dienst wordt geleverd door een multidisciplinair team 

waarbij expertise wordt ingebracht vanuit psychiatrie en verslavingsdeskundigheid. Ook wordt er gewerkt met 

ervaringsdeskundigheid. Bemoeizorg opereert onafhankelijk en vanuit het Oggz-perspectief (vangnetfunctie 

voor de totale keten) en zet in wat nodig is om de zorgwekkende situatie z.s.m. te doorbreken. Daarbij worden 

ook onorthodoxe methoden en drang & dwang ingezet als dat noodzakelijk en mogelijk is

539.230

Time-out woning en risicoscreening SMO De Time-out woning wordt door Veilig Thuis ingezet om een onveilige situatie te doorbreken. SMO beheert de 

woning en biedt hier bed, bad en brood. Wanneer er sprake is van huiselijk geweld, wordt in de meeste gevallen 

voor de dader een huisverbod aangevraagd, waarna deze voor bepaalde tijd in een Time-out woning kan 

worden gehuisvest

44.508

De ontmoeting, inloopvoorziening GGZ-OB De ontmoeting is er voor mensen met psychiatrische problematiek waarbij er gewerkt wordt volgens de 

'herstelvisie' en wordt er gezocht naar activiteiten die passen bij wens en behoefte

231.798
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Toegekende subsidies 2022 vrijwilligersorganisaties 

In het vrijwilligersdeel van het Subsidieprogramma Versterken lokale netwerken 2022 zijn de subsidies aan onze vrijwilligersorganisaties op een rij gezet. 

Vrijwilligers, actieve inwoners en inwonersinitiatieven

Veel inwoners nemen deel aan onze stad als vrijwilliger of zijn anderszins actief. Het belang van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties staat buiten kijf. Verenigingen op sociaal-cultureel, 

recreatief en sportgebied en veel culturele en sociale activiteiten in de stad kunnen alleen draaien door middel van hun inzet. Ze dragen in hoge mate bij aan het welzijn van onze inwoners. 

Om deze activiteiten mogelijk te maken, ondersteunen we deze vrijwilligersorganisaties met subsidies en ondersteuning vanuit het welzijnswerk. Tegelijkertijd zien we de laatste jaren 

steeds meer initiatieven vanuit wijken, buurten en individuele inwoners ontstaan. Voorbeelden zijn initiatieven gericht op het zorgen voor elkaar of bieden van hand en span diensten aan 

elkaar, zelfhulp en lotgenotencontact, het opvangen van inwoners met beginnende dementie of het oprichten van eetpunten in wijkaccommodaties voor minder mobiele inwoners. Evenals 

de activiteiten van vrijwilligersorganisaties, dragen deze initiatieven bij aan het welzijn van inwoners. We bieden deze initiatieven ruimte en faciliteren en ondersteunen indien  nodig en 

gewenst.  De waardering voor onze vrijwilligers is dan ook zeer groot. Tal van vrijwilligersorganisaties ontvangen een jaarlijkse subsidie voor het verrichten van activiteiten. De LEVgroep 

vervult in Helmond een makelaarsfunctie voor vrijwilligerswerk en ondersteunt organisaties daar waar nodig. 

We streven ernaar dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en meedoen in de samenleving. In wijkaccommodaties worden initiatieven aangeboden die daaraan bijdragen, 

zoals recreatieve activiteiten die de sociale samenhang in de wijk bevorderen of ondersteuning van inwoners met problemen.  We streven ernaar dat de wijkaccommodaties optimaal elkaars 

ervaringen en kennis benutten. Dit doen we om de wijkaccommodaties te versterken, optimaal aan te sluiten bij de behoeften in de wijk én slimmer en goedkoper te organiseren.   

Wij verwachten van de organisaties dat ze zich inzetten om voor iedereen toegankelijk te zijn. Ook gaan we uit van wederkerigheid en vragen deze initiatieven om slimme samenwerkingen 

in de stad aan te gaan en een tegenprestatie en bijdrage te leveren aan een leefbare wijk of aan de zelfredzaamheid van inwoners. Een dergelijke hechte structuur is nodig en zorgt voor 

veerkracht in de basisondersteuning.
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Totaal uitgaven vrijwilligerswerk 2022

In onderstaande tabel vindt u een totaaloverzicht van de subsidies die we aan de verschillende vrijwilligersorganisaties verstrekken. In de bijlage staat op een rij welke subsidies de 

afzonderlijke vrijwilligersorganisatie ontvangen.

Product Organisatie Doelstelling Subsidie €

Jeugd-/jongerenorganisaties Diverse Bevorderen van sociale vaardigheden voor jongeren en organiseren van activiteiten 59.586

Jeugdleden sport Diverse Jeugdleden stimuleren om te blijven sporten binnen het huidige verenigingsbestand 138.133

Scouting Diverse Jongeren leren samen te werken, zelfstandigheid, zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen verder te 

ontwikkelen en bouwen ze aan technische vaardigheden

270.557

Gehandicaptensport Diverse G-sporters stimuleren om te sporten binnen verenigingsverband 3.259

Ouderenorganisaties Diverse Het bevorderen van de eigen verantwoordelijkheid van en voor ouderen in Helmond 22.407

Verstandelijk/lichamelijk beperkten Diverse Mensen met een handicap actief mee kunnen laten doen aan de samenleving en verbinding krijgen men 

houden met eigen netwerk

45.925

Vrijwillig welzijnswerk IVN / EHBO Het bevorderen van de sociale samenhang en leefbaarheid in wijken en buurten 51.317

Wijk- en buurtorganisaties Diverse Het gezond actief houden van de sociale samenhang en leefbaarheid in wijken en buurten 9.495

Wandel- en fietsvierdaagse AWVD / FVD Het bevorderen van het fietstoerisme in het grensgebied van de provincies Noord-Brabant en Limburg in het 

algemeen en het houden van een jaarlijkse Fiets4Daagse

4.902

Cultuurhistorie / volkscultuur Diverse Het bevorderen van cultuurhistorie en volkscultuur 30.855

Culturele en recreatieve activiteiten Diverse Het bevorderen van de sociale samenhang door middel van culturele activiteiten 64.119

Amateurkunst verenigingen Diverse Aan verenigingen die actief zijn op het gebied van de amateurkunst (harmonieën, fanfares, zangkoren, 

dansgroepen) worden jaarlijks subsidies verstrekt voor de uitvoering van hun activiteiten

163.963

Speeltuinen Speeltuin-

stichtingen

Speeltuinen dienen als recreatie evenals het bijdragen aan ontmoeting van inwoners en de ontwikkeling van 

kinderen

116.736

Wijkaccommodaties Diverse Dragen bij aan het vergroten van de sociale netwerken en versterken van de eigen kracht, waardoor het welzijn 

van inwoners wordt vergroot en ze langer zelfstandig thuis kunnen wonen

1.835.616
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Financieel kader

Het totale subsidiebedrag Versterken lokale netwerken 2022 bedraagt € 15.592.048 

In onderstaande tabel zijn de subsidiebedragen per professionele organisatie weergegeven. In de bijlage volgen de tabellen van de vrijwilligersorganisaties

Product Subsidie €

Adviesraad Sociaal Domein 26.010

Alzheimer Nederland 15.000

Armoedeplatform Helmond 3.250

Avondschool Helmond 4.500

BCO 334.159

Bijzonder Jeugdwerk 938.921

GGZ Oost Brabant 771.028

Halt 14.800

Hart voor minima 4.900

Humanitas afdeling Helmond 472.267

Jeugdfonds Cultuur Noord-Brabant 75.000

Jeugdfonds Sport Brabant 180.000

JIBBplus 1.019.315

Product Subsidie €

Stichting Leergeld 529.895

LEVgroep Leven en Verbinden 5.057.807

Maatschappelijke Opvang (SMO) incl Super Sociaal 2.035.266

MEE De Meent groep 772.955

Neiskoen 129.232

Novadic-Kentron 274.868

Stichting Ouders en Jeugdzorg 33.000

Schuldhulpmaatje 3.000

Slachtofferhulp Nederland 25.115

Stichting Speel je mee 1.500

Woonpartners 20.321

Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant 33.069
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Tabellen vrijwilligersorganisaties 

Wijkaccommodaties en ’t Baken 2022

Organisatie Werkgebied Subsidie 2021 € Aanvraag 2022 € Subsidie 2022 €

Stichting Buurthuis St. Anna Binnenstad 31.000 32.335 32.335

Stichting Stadshobbycentrum 't Baken Stedelijk 208.185 209.281 209.281

Stichting Cultureel Centrum Brandevoort ('t Brandpunt) Brandevoort 239.869 274.100 274.100

Stichting vrijwilligersorganisatie wijkcentrum De Boerderij – geen aanvraag Helmond-Noord 0 0 0

Sociaal cultureel centrum Dierdonk (Parkzicht) Dierdonk 70.000 71.000 71.000

Stichting wijkhuis de Fonkel Binnenstad 146.823 298.130 298.130

Wijkhuis De Geseldonk Mierlo-Hout 264.448 270.000 270.000

Stichting Wijkhuis Westwijzer Helmond-West 272.500 270.350 270.350

Stichting Samenlevingsopbouw Helmond Oost De Lier Helmond-Oost 114.663 121.400 121.400

Gemeenschapshuis De Loop Brouwhuis 137.601 142.090 142.090

Beheerstichting MFC Stiphout / de Ark Stiphout 87.174 94.530 94.530

Stichting Beheer Wijkgebouw De Zonnesteen Brouwhuis 43.115 44.000 44.000

Wijkraad Helmond Noord - De Schabbert Helmond-Noord 8.264 8.400 8.400

Totaal 1.623.642   1.835.616

Speeltuinen 2022

Organisatie Wijk Subsidie 2021 € Aanvraag 2022 € Subsidie 2022 €

Speeltuin Helmond-West Helmond-West. 25.000 25.000 25.000 

Speeltuin / Kinderboerderij de Veldhoeve Helmond-Noord 29.802 36.000 30.219 

Speeltuin Leonardus Helmond Binnenstad 44.308 45.638 44.989 

Speeltuin Rijpelberg / De Rijpelroets Helmond Rijpelberg 16.528 25.000 16.528 

Totaal 115.638 116.736 
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Scouting 2022

Organisatie Wijk Aantal leden 
2021

Subsidie 2021 € Aantal leden 
2022

Aanvraag 2022 € Subsidie 2022 €

Scouting Brandevoort Totaal Brandevoort 102 64.331 105 68.000 65.110

Scouting Brouwhuis Totaal Brouwhuis 50 13.090 72 18.000 14.834

Scouting Mierlo-Hout Totaal Mierlo-Hout 154 40.187 99 42.500 38.882

Scouting Jan Baloys Totaal Stiphout 110 12.718 103 15.000 15.000

Scouting LeonardusTotaal Helmond-Noord 189 33.349 183 37.500 32.674

Scouting Paulus Helmond-Oost / Dierdonk Totaal Helmond-Noord / Dierdonk 175 79.423 178 79.555 79.555

Scouting Rijpelberg Totaal Rijpelberg 186 29.719 174 30.000 24.502

Totaal 272.817 290.555 270.557

Jeugd-/Jongerenorganisaties 2022

Organisatie Wijk Aantal Helmondse  
leden / bereik 2021

Subsidie 2021 € Aantal Helmondse  
leden / bereik 2022

Subsidie 2022 €

IVN Afdeling Helmond Stedelijk 22 1.023 18 849 

JOC St. Leonardus Binnenstad 560 26.034 316 14.896 

RK Jeugdvereniging de Vonk stopt in 2022 Binnenstad 27 1.992 0 0 

Stichting Kindervakantievertier Helmond 

Kindervakantieweek incl. vakantieboekje

Rijpelberg 40/200 deeln. 2.362 30/170 1.841 

Stichting Tienerhuis en skatepark Helmond Brouwhuis/ stedelijk n.v.t. 36.000 n.v.t. 36.000 

Totaal 67.411 59.586 
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Jeugdledensubsidie Sportorganisaties 2022

Soort sport Vereniging Subsidie 2021 € Totaal aantal 
jeugdleden 2022 

Helmondse 
jeugdleden 2022 

Jeugdleden buiten 
Helmond 2022

G-sport-leden 
2022

Subsidie 2022 €

Atletiek Ath Atletiek Helmond 634 43 41 2 0 934

Atletiek HAC 2.518 187 137 50 9 3.217

Badminton Badmintorclub Con Brio 469 13 13 0 0 310

Badminton HBC Phoenix 821 42 42 0 0 999

Basketbal Basketbalclub Black shots 774 56 51 5 0 1.332

Dansen DV X-perience 516 39 39 0 0 928

Golf Helmondse Golfclub Overbrug 593 35 26 9 0 726

Handbal SV Swift 2.416 100 100 0 0 2.378

Hockey HC Helmond 11.978 622 517 105 3 13.020

Honkbal Mulo Honk- en softbal 532 56 39 17 0 809

Kano De Helmvaarders 655 36 25 11 0 519

Korfbal OEC 1.689 72 71 1 0 1.713

Schaken HSC – geen aanvraag 24 1 0 0 0 0

Schaken De Pionier 141 21 17 4 0 500

Tafeltennis TTV Stiphout 399 18 17 1 0 429

Tennis TV Carolus 4.906 253 253 0 1 5.287

Tennis TV Dierdonk 777 52 52 0 1.078

Tennis HTV 266 6 6 0 125

Tennis TV Shaile 1.125 68 64 4 1.410

Tennis Van den Hurk Tennis (VDHT) nvt 36 35 1 747

Tennis/pedel TPC Espendonk 430 25 23 2 519

Turnen Avanti 4.456 180 180 0 4.281

Turnen HT'35 8.020 344 304 40 8.181
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Soort sport Vereniging Subsidie 2021 € Totaal aantal 
jeugdleden 2022 

Helmondse 
jeugdleden 2022 

Jeugdleden buiten 
Helmond 2022

G-sport-leden 
2022

Subsidie 2022 €

Turnen SOS  4.034 175 175 0 4.162

Twirl Imagination 563 14 14 0 333

Vechtsport De Hechte Band  - geen aanvraag 6.247 0 0 0 0 0

Vechtsport Judovereniging Mierlo-Hout 681 38 38 0 904

Vechtsport Ki-Aikido Torii 352 25 24 1 595

Vechtsport Mansouri Gym (2020) 4.382 284 254 30 6.754

Vechtsport Ronin (verdedigingskunst) 1.009 40 38 2 952

Voetbal Sportvereniging De Braak 12.747 498 489 9 31 11.619

Voetbal Sport vereniging Brandevoort 11.835 597 568 29 12.376

Voetbal v v Bruheze 5.315 278 272 6 5.763

Voetbal HVV 1.207 42 42 0 871

Voetbal RK SV Mierlo-Hout 9.280 499 484 15 10.345

Voetbal Rood-Wit '62 4.950 233 227 6 10 5.249

Voetbal Stiphout Vooruit 5.805 293 288 5 6.074

Volleybal VC Polaris 3.072 127 117 10 3.021

Wielrennen R. en TC Buitenlust 1.083 66 30 36 1.368

Windsurfen Windsurfing Berkendonk 307 30 6 24 622

Zeilen Jeugdzeilvereniging Berkendonk 1.083 59 48 11 1.223

Zwemmen Lutra 6.453 210 184 26 24 5.997

Zwemmen Reddingsklos 4.175 181 165 16 4.305

Zwemmen Watervrienden 10.061 396 368 28 9.417

Overig Wandelavondvierdaagse 3.378 3.425

Overig FietsVierdaagse 1.457 1.477

Totaal € 139.233 6389 5883 506 78  € 146.294 
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Buurt- en wijkverenigingen 2022

Organisatie Werkgebied aantal 
leefeenheden 
2021

Subsidie 
2021 € 

Totaal aantal 
Helmondse 
leefeenheden 
2022 

Totaal aantal 
binnen 
voedingsgebied 
2022

Toegestaan 
(max. aantal 
10%) 2022

Te subsidiëren 
leden 2022

Subsidie 
2022 €

Wijkvereniging De Akkers 't Hout 52 443 52 52 nvt 52 449

Buurtvereniging  Apostelwijk 't Hout 132 1.123 131 124 7 131 1.131

Wijkvereniging Ashorst 't Hout 100 851 94 94 nvt 94 811

Buurvereniging Astronautenflat Noord 34 289 48 48 nvt 48 414

Belangencollectief Bercktheide Brouwhuis 47 400 47 47 nvt 47 406

Buurtvereniging De Croyse Ridders Stiphout 79 672 84 82 2 84 725

Wijkvereniging Dierdonk Dierdonk 292 2.485 283 267 16 283 2.442

Buurtvereniging Gheynspark 't Hout 27 230 27 27 nvt 27 233

Buurtvereniging Leonardus Binnenstad 39 332 50 50 nvt 50 432

Buurtvereniging ’t Stippens 

Huukske

Stiphout 54 460 54 54 nvt 54 466

Buurtvereniging Swapoelers Stiphout 88 749 90 90 nvt 90 777

Buurtvereniging De Torenrakkers Stiphout 51 434 47 42 5 47 406

Wijkvereniging De Zonnesteen Brouwhuis 169 783 168 84 8 93 803

Totaal  9.251 9.495 
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Overig Vrijwillig Welzijnswerk 2022

Organisatie Werkgebied Subsidie 2021 € Helmondse leden 2022 Subsidie 2022 €

EHBO Brouwhuis Brouwhuis 134 40 139 

EHBO Stiphout Stiphout 84 26 87 

EHBO Vereniging Mierlo-Hout Mierlo-Hout 200 91 304 

EHBO Vereniging Helmond Stedelijk 601 161 538 

Nationale Vereniging De Zonnebloem (4 Helmondse afdelingen) Stedelijk 4.312 n.v.t. 4.174 

Stichting Samen en Alleen - stopt eind 2021 Helmond-Noord 590 n.v.t. 0 

Stichting Rijpelberg omarmen Rijpelberg 737 n.v.t. 747 

Stichting Duofietsen Stedelijk 3.099 n.v.t. 12.000 

Stichting Brandevoort in Actie Brandevoort 8.822 n.v.t. 8.946 

Stichting Mierlo-Hout in Actie Mierlo-Hout 4.965 n.v.t. 5.035 

Stichting Samenlevingsopbouw Mierlo-Hout Mierlo-Hout 11.742 n.v.t. 11.742 

Kansrijk Mierlo-Hout (wijkraad Mierlo-Hout) Mierlo-Hout 7.500 n.v.t. 7.605 

Totaal 42.786 51.317  

Organisaties voor inwoners met een verstandelijke / lichamelijke beperking 2022

Organisatie Wijk Helmondse leden 2021 Subsidie 2021 € Helmondse leden 2022 Subsidie 2022 €

Bridgeclub Brouwhuis Doorzien ledensubsidie Regionaal 19 386 17 350 

Invalidenbond Helmond Totaal Stedelijk 717 20.874 823 23.396 

Gehandicaptenoverleg (GOH) Totaal Stedelijk n.v.t. 22.930 n.v.t. 22.179 

Totaal 44.190 45.925 



28

Ouderenorganisaties 2022

Organisatie Aantal leden 2021 Subsidie 2021 € Aantal Helmondse 
leden 2022

Subsidiegrondslag 2022 Subsidie 2022 €

Bejaardenvereniging De Goede Herder 78 848 78 856 856 

KBO Kring Helmond - geen aanvraag 2022 n.v.t. 600 n.v.t. n.v.t. 0 

KBO Bernadette 356 5.862 340 2.256 3.006 

KBO Brouwhuis 463 3.272 428 2.816 2.816 

KBO St. Lucia 701 4.839 671 4.076 4.076 

KBO Stiphout Warande 701 4.839 646 3.936 3.936 

De Zonnesteen (ouderenvereniging) 260 1.828 256 1.836 1.836 

Ouderenwerk Haverveld Helmond-Dierdonk 64 708 54 716 716 

PCOB Protestants Christelijke Ouderen Bond 110 1.390 85 856 1.181 

Seniorenvereniging Helmond-West 38 568 37 576 576 

Seniorenvereniging PVGE Helmond 193 2.208 155 1.276 1.276 

Seniorenvereniging St. Anna 81 1.370 78 856 856 

Vereniging Helmondse Stadscompetitie biljarten voor 

ouderen en mindervaliden

158 1.268 156 1.276 1.276 

Totaal 29.600 22.407
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Kunst en Cultuur VLN 2022

Categorie A - instrumentaal 2022

Organisatie Actieve leden 2021 Subsidie 
2021 €

Aantal leden 
totaal 2022

Aantal Helmondse 
leden 2022

% in Helmond 
woonachtig

Subsidie 2022 €

K.S.H. Phileutonia 179 17.501 175 136 78% 17.237 

Helmonds Muziek Corps 133 15.258 113 94 85% 13.633 

Stichting Theaterkoor Nutsz 108 12.525 95 78 81% 13.908 

Fanfare De Vooruitgang 105 12.759 100 78 78% 11.634 

Fanfare Unitas 63 9.401 58 54 93% 8.982 

Harmonie en drumband Amicitia 56 8.914 57 54 95% 6.014 

Helmondse Mondharmonica Vereniging 42 5.929 46 20 43% 5.786 

Symfonieorkest Helmond-Venray) 34 4.896 34 9 26% 4.903 

Senioren Harmonie Helmond 42 4.918 30 30 100% 3.650 

Brandweerkapel Helmond 16 1.447 15 8 53% 1.428 

1e Helmondse Accordeonensemble Accordeana 23 324 20 6 30%  430 

Totaal 801 € 93.872 743 567 € 87.605 

Uitzondering volgens artikel 2.1, lid 2 van de Nadere regels: Verlenen van een subsidie waarbij het in Helmond wonende aantal leden medebepalend is voor de subsidieomvang: 

Helmondse Mondharmonica Vereniging,  Symfonieorkest Helmond-Venray en 1e Helmondse Accordeonensemble Accordeana halen niet de vereiste 50% voor het verkrijgen van subsidie. 

Vanwege het unieke karakter en inspanning van de verenigingen wordt een uitzondering gemaakt conform artikel 2.1
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Categorie B - Vocaal 2022

Organisatie Actieve leden 2021 Subsidie 
2021 €

Aantal leden 
totaal 2022

Aantal Helmondse 
leden 2022

% in Helmond 
woonachtig

Subsidie 2022 €

Zanggroep Pabo 68 6.142 63 49 78% 5.994 

Mannenkoor Lambardi 94 6.446 91 76 84% 6.378 

Vrouwenkoor Confetti 55 5.095 50 44 87% 5.041 

Houts Gemengd Koor 44 4.828 44 43 98% 4.875 

Helmonds Slavisch Koor 64 5.411 52 46 88% 5.059 

Popkoor Brand New Voices 37 3.299 29 24 84% 3.131 

zanggroep Xango 32 4.224 31 28 90% 3.543 

Zanggroep Just For Fun 37 3.961 39 22 56% 4.523 

Stedelijk Helmonds Seniorenkoor 56 3.848 51 50 98% 3.683 

Koor Druzhba 32 3.874 27 23 85% 3.709 

Helmonds Kamerkoor  **) 18 3.657 17 7 41% 3.671 

Zanggroep Kolok **) 22 3.333 17 9 53% 3.217 

Helmonds Vocaal Ensemble   *) 22 2.850 22 7 32% 3.069 

Vocaal Ensemble Marcando   *) 24 2.898 24 10 42% 3.064 

KoBra (Koor Brandevoort) 18 2.611 20 14 70% 2.645 

Helmondse Liedertafel 't Akkoordje 52 1.872 56 36 64% 2.063 

Zangvereniging de Notenkrakers 32 1.056 30 30 100% 990 

Liederentafel Helmond West op z'n best 22 726 25 25 100% 825 

Totaal 770 € 69.641  688 543 € 65.480  

• Uitzondering volgens artikel 2.1, lid 2 van de Nadere regels: Verlenen van een subsidie waarbij het in Helmond wonende aantal leden medebepalend is voor de subsidieomvang: 

 Helmonds Vocaal Ensemble en Vocaal Ensemble Marcando halen niet de vereiste 50% voor het verkrijgen van subsidie. Zij hebben een uniek karakter voor Helmond en de regio

• Helmonds Kamerkoor en  Zanggroep Kolok verzoeken ontheffing door minder Helmondse leden en minder leden dan minimum. Ontheffing door bijzondere situatie door vertrek en 

 verlies van leden door corona

• Helmonds Gemengd Koor Vivace - wordt opgeheven 

• Sint Lucia  Seniorenkoor - wordt opgeheven
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Categorie C - Dans 2021

Organisatie Actieve leden 2021 Subsidie 2021 € Aantal leden 2022 % in Helmond 
woonachtig

Subsidie 2022 €

Morrisdansgroep Helmond 13 923 16 50% € 959 

Totaal 13 € 923 16 € 959

Morrisdansgroep (ook leden afkomstig uit diverse steden en dorpen in de omgeving). Deze dansgroep is een van de weinige Morrisdansgroepen in Nederland en onderhoudt ook contacten 

met buitenlandse Morrisdansgroepen. Zij heeft  een uniek karakter voor Helmond en de regio

Categorie Volkscultuur - Gilden 2022

Organisatie Subsidie 2021 € Subsidie 2022 €

Schutsgilde St. Catharina (inclusief huur) 7.681 7.855 

Schutsgild van St. Antonius Abt Mierlo-Hout 1.018 1.032 

St. Antoniusgilde Stiphout 1.018 1.032 

Totaal € 9.717  € 9.919 

Categorie Cultuurhistorie 2022

Organisatie Subsidie 2021 € Subsidie 2022 €

Heemkundekring Helmont 12.407 12.995

Stichting Jan Visser Museum 7.740 7.848

Stichting HomeComputerMuseum 3.099 3.142

Stichting Monumentenwerkgroep Helmond 1.696 1.720

Comite  Open Monumentendag OMD 3.099 3.142

Stichting Haw ut Hellemonds 1.980 2.008

Totaal € 30.021   € 30.855  
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Categorie Overige culturele en recreatieve activiteiten 2021

Organisatie Subsidie 2021 € Gevraagd 2022 € Subsidie 2022 €

Stichting Lambertus Concerten 10.974 12.500 11.128 

Stichting Literair Café Helmond 0 10.000 10.000-

Stichting Lambertushof Poeziezuilen 517 nvt 524 

Stichting Vrienden Robustelly Orgel 7.482 8.400 7.587 

Stichting Openlucht Galeries Helmond 6.021 4.999 4.999 

Comité Kamermuziekcyclus Theo Driessen Instituut 5.086 5.500 5.157 

Stichting De Rimboband 3.060  nvt 2.924 

Stichting Beheer Carat-Paviljoen 15.812 16.500 16.500 

Stichting Goeikes 5.165  5.237 

Totaal € 83.376   € 64.119  

Toelichting:

• Stichting Rimboband heeft 51 leden in totaal en 17 Helmondse leden (33%).  Vanwege het unieke karakter en inspanning van de verenigingen wordt een uitzondering gemaakt 

 conform artikel 2.1

• Stichting Helmondse Musical: Geen subsidieaanvraag voor 2022. De volledige subsidie is al ontvangen voor de voorstelling die nu in 2022 plaatsvindt

• Stichting Lambertushof: geen aanvraag voor 2022 

• Stichting Artevent: geen aanvragen meer
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Logo in FC:
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100
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