
Subsidieregister Jaarrekening 2020

Subsidie-ontvanger
Verstrekte
subsidie Doelstelling Programma

A Podjan hodn Boxing Podjan               3.000 Uitvoeringsbudget ter bevordering van de uitvoering
van de actiepunten uit het Bosch Sportakkoord

53 Sport en recreatie

A Podjan hodn Boxing Podjan               2.000 Uitvoeringsbudget ter bevordering van de uitvoering
van de actiepunten uit het Bosch Sportakkoord

53 Sport en recreatie

Accordeonvereniging Blij Leven               2.242 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.

35 Cultureel klimaat

ADC Nederland B.V.               2.100 Eigenaar-bewoners, Verenigingen van Eigenaren
(VvE's), organisaties en bedrijven in 's-Hertogenbosch
ondersteunen bij de totstandkoming van projecten op
het gebied van energebesparing en duurzame energie.
Dergelijke initiatieven leveren een bijdrage aan de
uitvoering van het Energie-transitieprogramma 2016-
2020 van de gemeente 's-Hertogenbosch. Daarmee
werkt de gemeente samen met bewoners, bedrijven
en organisaties aan een klimaatneutrale gemeente

54 Milieu respecterende
ontwikkelingen

AiR Het Wilde Oosten               1.999 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat 35 Cultureel klimaat
All Women               1.714 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen

en cultuur dóór meer mensen.
35 Cultureel klimaat

Amantius /Muziekkorps             22.640 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.

35 Cultureel klimaat

Amateur Fotografen Club 68                   852 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.

35 Cultureel klimaat

Arbeidsongeschikten vereniging             24.292 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
zelfstandig en zelfredzaam.

32 Gezondheid

Armeense-Nederlandse vriendschappelijke Stichting Urartu               5.400 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling

Artemis             81.790 Publiek in aanraking brengen met cultuur 35 Cultureel klimaat
Atelier beheerstichting             23.670 Publiek in aanraking brengen met cultuur 35 Cultureel klimaat
Atelier beheerstichting               6.129 Publiek in aanraking brengen met cultuur 35 Cultureel klimaat
Atelier beheerstichting             31.410 Publiek in aanraking brengen met cultuur 35 Cultureel klimaat
Atelier van Dongen               1.999 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat 35 Cultureel klimaat
Atletiekvereniging O.S.S.- VOLO 's-Hertogenbosch               1.751 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden

en vrijwilligers bij sportverenigingen
53 Sport en recreatie

ATO Basisschool Caleidoscoop               3.450 Het bevorderen van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid

52 Bereikbare stad

ATO BS Merlijn               2.160 Het bevorderen van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid

52 Bereikbare stad

ATO OBS Meander               1.960 Het bevorderen van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid

52 Bereikbare stad

ATO-kindcentrum De Groote Wielen             13.000 Inzet van buurtsportcoach en combinatiefunctionaris 53 Sport en recreatie

Badminton Club 's-Hertogenbosch               1.124 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Badmintonvereniging De ''Maasshuttles''               1.060 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Badmintonvereniging Sparrenburg ''B.V.S''               1.895 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Basisschool de Bron               1.870 Het bevorderen van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid

52 Bereikbare stad

Basisschool De Hoogakker               3.850 Het bevorderen van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid

52 Bereikbare stad

Basisschool De Masten               1.470 Het bevorderen van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid

52 Bereikbare stad

Basisschool Het Rondeel               1.720 Het bevorderen van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid

52 Bereikbare stad

Basketbalvereniging The Black Eagles               5.943 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Bevrijdingsfestival             24.968 Viering dodenherdenking en Bevrijdingsdag 11 Bestuursorganen en -
ondersteuning

Bewegingscentrum 50+               2.026 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
zelfstandig en zelfredzaam.

32 Gezondheid

Bewegingscentrum 50+               5.567 Bijdrage voor de organisatie van beweegactiviteiten
voor senioren (bewegingscentrum 50+)

53 Sport en recreatie

Bewegingscentrum 50+               1.619 Mogelijk maken van begeleide beweegactiviteiten
voor senioren

53 Sport en recreatie

Bewonerscomm.De Commissaris                   715 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
zelfstandig en zelfredzaam.

32 Gezondheid

Bewonersvereniging "Het Groote Hart"                   532 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
zelfstandig en zelfredzaam.

32 Gezondheid



Subsidie-ontvanger
Verstrekte
subsidie Doelstelling Programma

Bewonersvereniging Wilgenstruweel                   540 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
zelfstandig en zelfredzaam.

32 Gezondheid

Big Band 'sHOT               2.731 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.

35 Cultureel klimaat

Biljartvereniging De Kruiskamp                   207 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
zelfstandig en zelfredzaam.

32 Gezondheid

Binnendiezekoor (Vereniging Kring Vrienden van 's-
Hertogenbosch

              1.714 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.

35 Cultureel klimaat

Bosch Architectuur Initiatief             50.000 Bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit in Den Bosch en
de regio via een brede publieke discussie over
architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en
beeldende kunst

51 Wonen en werkomgeving

Bosch Decor Collectief               5.050 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.

35 Cultureel klimaat

Bosch Meezingkoor Enjoy               1.714 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.

35 Cultureel klimaat

Bosch Parade           100.000 Publiek in aanraking brengen met cultuur 35 Cultureel klimaat
Bosch Requiem             50.000 Publiek in aanraking brengen met cultuur 35 Cultureel klimaat
Bossche Kunstrij Vereniging             31.535 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden

en vrijwilligers bij sportverenigingen
53 Sport en recreatie

Bossche Reddings Brigade               9.595 Het voorkomen en bestrijden van de
verdrinkingsdood

33 Veiligheid

Bossche Reddings Brigade               4.371 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Bossche Tennis Club "De Pettelaer"               2.731 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Bossche Zwemvereniging               2.000 Uitvoeringsbudget ter bevordering van de uitvoering
van de actiepunten uit het Bosch Sportakkoord

53 Sport en recreatie

Bossche Zwemvereniging             14.679 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Bowlingvereniging Den Bosch                   707 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

BS Maria Vinkel               1.340 Het bevorderen van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid

52 Bereikbare stad

BS Wittering.nl               2.650 Het bevorderen van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid

52 Bereikbare stad

Buurtbiebfunctie HDR               8.637 Doelstellingen afdelingsjaarplan Cultuur Meemaken
(presentatie van kunst)

35 Cultureel klimaat

Buurtbiebfunctie Kruiskamp             15.000 Doelstellingen afdelingsjaarplan Cultuur Meemaken
(presentatie van kunst)

35 Cultureel klimaat

Buurtbiebfunctie Nieuw Zuid               8.091 Doelstellingen afdelingsjaarplan Cultuur Meemaken
(presentatie van kunst)

35 Cultureel klimaat

Cabaretfirma             92.590 Publiek in aanraking brengen met cultuur 35 Cultureel klimaat
Cada Lunes               2.019 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen

en cultuur dóór meer mensen.
35 Cultureel klimaat

Capella Ducis               2.008 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.

35 Cultureel klimaat

Cathrieux               5.145 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.

35 Cultureel klimaat

Concordia SVD-Hertogstad-Combinatie               1.430 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Cooperatie Samen Doen UA             15.770 Een passend activiteiten-, diensten- en
voorzieningenaanbod.

41 Participatie en daginvulling

Cooperatieve Vereniging Bossche Windmolen West               5.000 Bevorderen initiatieven gericht op het stimuleren van
een duurzaam milieugedrag bij  inwoners

54 Milieu respecterende
ontwikkelingen

Dameskorfbalvereniging ''BE Quick''               4.433 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

De Bossche Winter (ZNTM)           300.000 Het bieden van ruimte voor economische activiteiten;
In het kader van corona perspectief te bieden voor
alle inwoners

71 Ruimte voor economie en
voorzieningen

De Bossche Zomer (ZNTM)           278.000 Het bieden van ruimte voor economische activiteiten;
In het kader van corona perspectief te bieden voor
alle inwoners

71 Ruimte voor economie en
voorzieningen

De Korenaer Deurne             12.745 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.

39 Opgroeien en talentontwikkeling

De Schutterij                   530 Meemaken 35 Cultureel klimaat
De Zorgoppas BV             60.000 We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of

met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm
te geven.

41 Participatie en daginvulling

Den Bosch Zingt               1.714 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.

35 Cultureel klimaat

Design Museum        2.069.420 Publiek in aanraking brengen met cultuur 35 Cultureel klimaat



Subsidie-ontvanger
Verstrekte
subsidie Doelstelling Programma

Dierenartsenpraktijk 's-Hertogenbosch BV               6.500 Veilige woon- en leefomgeving 33 Veiligheid
Dierenasiel (transitorisch)             46.436 Veilige woon- en leefomgeving 33 Veiligheid
Dieze College             15.399 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om

hun talenten te ontwikkelen.
39 Opgroeien en talentontwikkeling

Diverse werkgevers           415.604 Het bevorderen van de participatie op de
arbeidsmarkt van personen met een SW indicatie,
door het verstrekken van loonkostensubsidie aan
werkgevers voor het realiseren van een Begeleid
Werken plaats.

72 Werk en inkomen

Diverse werkgevers               8.032 Het ondersteunen van werkgevers bij het in dienst
nemen van mensen die op de reguliere markt niet het
minimumloon kunnen verdienen.

72 Werk en inkomen

Diverse werkgevers        4.238.383 De WWB'ers met een afstand tot de arbeidsmarkt
betere kansen te geven op een baan en daardoor zelf
in het inkomen te kunnen voorzien.

72 Werk en inkomen

Drumfanfare Amantius             15.709 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.

35 Cultureel klimaat

Drumfanfare Exempel             14.715 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.

35 Cultureel klimaat

Ds Pierson College               2.000 Het bevorderen van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid

52 Bereikbare stad

DTV Den Bosch           230.000 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat 35 Cultureel klimaat
Duketown Barbershop Singers               1.756 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen

en cultuur dóór meer mensen.
35 Cultureel klimaat

Duketown Ladies               1.797 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.

35 Cultureel klimaat

EBBC               2.152 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

EC 't Sparrenbos               3.710 Het bevorderen van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid

52 Bereikbare stad

Engelens Belang                   270 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat 35 Cultureel klimaat
Engelens Kadekoor               1.860 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen

en cultuur dóór meer mensen.
35 Cultureel klimaat

Exploitatiemij Combibad Kwekkelstijn BV           811.200 Openstelling van een openbaar toegankelijk zwembad 53 Sport en recreatie

F Moradi Voorlichting Training Begeleiding             44.960 Veilige woon- en leefomgeving 33 Veiligheid
FC Engelen               7.774 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden

en vrijwilligers bij sportverenigingen
53 Sport en recreatie

Festival Cement             27.670 Publiek in aanraking brengen met cultuur 35 Cultureel klimaat
Fiets Cross Club Nuland                   691 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden

en vrijwilligers bij sportverenigingen
53 Sport en recreatie

Florijnz Corporate Finance B.V.               5.000 Organisatie MKB Data Science Top 50 Event 71 Ruimte voor economie en
voorzieningen

Fotoclub Nuland                   852 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.

35 Cultureel klimaat

Fujiyama Gym               1.124 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Gemeente Bernheze             30.540 Het wegnemen van belemmeringen om mee te doen
die er zijn voor mensen afkomstig uit andere landen
en culturen die de Nederlandse taal nog niet goed
spreken

72 Werk en inkomen

Gemeente Boekel               7.973 Het wegnemen van belemmeringen om mee te doen
die er zijn voor mensen afkomstig uit andere landen
en culturen die de Nederlandse taal nog niet goed
spreken

72 Werk en inkomen

Gemeente Boxmeer               7.592 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.

39 Opgroeien en talentontwikkeling

Gemeente Boxtel             11.680 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.

39 Opgroeien en talentontwikkeling

Gemeente Boxtel             23.600 Het wegnemen van belemmeringen om mee te doen
die er zijn voor mensen afkomstig uit andere landen
en culturen die de Nederlandse taal nog niet goed
spreken

72 Werk en inkomen

Gemeente Cuijk               6.501 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.

39 Opgroeien en talentontwikkeling

Gemeente Grave               3.218 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.

39 Opgroeien en talentontwikkeling

Gemeente Haaren             15.600 Het wegnemen van belemmeringen om mee te doen
die er zijn voor mensen afkomstig uit andere landen
en culturen die de Nederlandse taal nog niet goed
spreken

72 Werk en inkomen

Gemeente Heusden           136.663 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.

39 Opgroeien en talentontwikkeling

Gemeente Landerd               4.063 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.

39 Opgroeien en talentontwikkeling



Subsidie-ontvanger
Verstrekte
subsidie Doelstelling Programma

Gemeente Landerd               5.611 Het wegnemen van belemmeringen om mee te doen
die er zijn voor mensen afkomstig uit andere landen
en culturen die de Nederlandse taal nog niet goed
spreken

72 Werk en inkomen

Gemeente Meierijstad             31.855 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.

39 Opgroeien en talentontwikkeling

Gemeente Meijerijstad             77.031 Het wegnemen van belemmeringen om mee te doen
die er zijn voor mensen afkomstig uit andere landen
en culturen die de Nederlandse taal nog niet goed
spreken

72 Werk en inkomen

Gemeente Mill en Sint Hubert               2.832 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.

39 Opgroeien en talentontwikkeling

Gemeente Oss        1.132.369 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.

39 Opgroeien en talentontwikkeling

Gemeente Oss             93.216 Het wegnemen van belemmeringen om mee te doen
die er zijn voor mensen afkomstig uit andere landen
en culturen die de Nederlandse taal nog niet goed
spreken

72 Werk en inkomen

Gemeente Sint Anthonis               3.022 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.

39 Opgroeien en talentontwikkeling

Gemeente Sint Anthonis               7.688 Het wegnemen van belemmeringen om mee te doen
die er zijn voor mensen afkomstig uit andere landen
en culturen die de Nederlandse taal nog niet goed
spreken

72 Werk en inkomen

Gemeente Sint Michielsgestel             24.100 Het wegnemen van belemmeringen om mee te doen
die er zijn voor mensen afkomstig uit andere landen
en culturen die de Nederlandse taal nog niet goed
spreken

72 Werk en inkomen

Gemeente Sint-Michielsgestel           293.311 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.

39 Opgroeien en talentontwikkeling

Gemeente Uden             10.899 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.

39 Opgroeien en talentontwikkeling

Gemeente Uden             29.532 Het wegnemen van belemmeringen om mee te doen
die er zijn voor mensen afkomstig uit andere landen
en culturen die de Nederlandse taal nog niet goed
spreken

72 Werk en inkomen

Gemeente Vught               6.862 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.

39 Opgroeien en talentontwikkeling

Gemeente Vught             18.456 Het wegnemen van belemmeringen om mee te doen
die er zijn voor mensen afkomstig uit andere landen
en culturen die de Nederlandse taal nog niet goed
spreken

72 Werk en inkomen

Gemengd Koor Jeroen Bosch               2.980 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.

35 Cultureel klimaat

Gemengd Koor 's-Hertogenbosch               2.915 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.

35 Cultureel klimaat

Gilde St. Antoinus Abt                   530 Meemaken 35 Cultureel klimaat
Golf Club BurgGolf Haverleij                   723 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden

en vrijwilligers bij sportverenigingen
53 Sport en recreatie

Golfclub Bois le Duc                   434 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Golfclub Rosmalen                   289 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Grafisch Atelier             39.100 Publiek in aanraking brengen met cultuur 35 Cultureel klimaat
Groot Oeteldonks Koor               1.902 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen

en cultuur dóór meer mensen.
35 Cultureel klimaat

Gryphons               1.446 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Handbal Vereniging ''Blauw-Wit''               2.698 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Handboogschutterij Nimrod                   289 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Handboogver. Prins Bernhard               5.555 Bijdrage in de huurlasten van de accommodatie van
de handboogvereniging

53 Sport en recreatie

Harmonie ODIO             10.152 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.

35 Cultureel klimaat

Harmonie Union             11.918 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.

35 Cultureel klimaat

Heineken Fanfare               5.126 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.

35 Cultureel klimaat

Hengelsportvereniging De Meer                   434 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Het Bossche Palet               5.350 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.

35 Cultureel klimaat



Subsidie-ontvanger
Verstrekte
subsidie Doelstelling Programma

Het Groene Pad             36.380 Stimuleringsbijdrage voor natuur- en milieueducatie
voor basisscholen

54 Milieu respecterende
ontwikkelingen

Het Koor               2.288 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.

35 Cultureel klimaat

Het Noordbrabants Museum             14.999 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat 35 Cultureel klimaat
Het Nulands Gemengd Koor               1.978 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen

en cultuur dóór meer mensen.
35 Cultureel klimaat

Het Paardrijk VOF               4.955 Uitvoeringsbudget ter bevordering van de uitvoering
van de actiepunten uit het Bosch Sportakkoord

53 Sport en recreatie

''HMC Den Bosch''                   386 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Hobby en Activiteitenvereniging 't Hobbyhuis             20.467 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling

Hockeyclub 's-Hertogenbosch             18.520 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

HUB Noord Brabant               2.450 Het bevorderen van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid

52 Bereikbare stad

HUB Noord Brabant             10.000 Inzet van buurtsportcoach en combinatiefunctionaris 53 Sport en recreatie

HUB stedelijk VSO               2.000 Het bevorderen van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid

52 Bereikbare stad

Huurdersvereniging De Regenboogtoren                   564 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
zelfstandig en zelfredzaam.

32 Gezondheid

Huurdersvereniging Eikenhorst                   580 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
zelfstandig en zelfredzaam.

32 Gezondheid

IJshockey Vereniging Red Eagles 's-Hertogenbosch             11.999 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Ik sta voor Vrede,Vrijheid & Vriendschap               1.900 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat 35 Cultureel klimaat
Ik sta voor Vrede,Vrijheid & Vriendschap               1.999 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat 35 Cultureel klimaat
Ik sta voor Vrede,Vrijheid & Vriendschap               1.999 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat 35 Cultureel klimaat
Indigo Brabant BV             38.000 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk

zelfstandig en zelfredzaam.
32 Gezondheid

IVC           184.840 Publiek in aanraking brengen met cultuur 35 Cultureel klimaat
IVN Vogel- en Natuurwacht 's-Hertogenbosch                   500 Bevorderen initiatieven gericht op het stimuleren van

een duurzaam milieugedrag bij  inwoners
54 Milieu respecterende
ontwikkelingen

IVN Vogel- en Natuurwacht 's-Hertogenbosch               2.500 Bevorderen initiatieven gericht op het stimuleren van
een duurzaam milieugedrag bij  inwoners

54 Milieu respecterende
ontwikkelingen

IVN Vogel- en Natuurwacht 's-Hertogenbosch               3.545 Bevorderen initiatieven gericht op het stimuleren van
een duurzaam milieugedrag bij  inwoners

54 Milieu respecterende
ontwikkelingen

Jacco Wijnia Music               1.999 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat 35 Cultureel klimaat
Jazz in Duketown             35.334 Publiek in aanraking brengen met cultuur 35 Cultureel klimaat
JB Dweilfestival            -10.190 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat 35 Cultureel klimaat
Jeroen Bosch Ziekenhuis               5.000 Uitvoeringsbudget ter bevordering van de uitvoering

van de actiepunten uit het Bosch Sportakkoord
53 Sport en recreatie

Jeugd Onderwatersport Vereniging Flipper               1.690 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Jheronimus Art Centre             59.730 Doelstellingen afdelingsjaarplan Cultuur Meemaken
(presentatie van kunst)

35 Cultureel klimaat

Just for Fun               1.835 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.

35 Cultureel klimaat

Kabeve Investments BV               6.590 Behouden en versterken van de cultuurhistorische
kwaliteiten van de stad en haar directe omgeving.
Daarmee leveren we een bijdrage aan de leefbaarheid
en de kwaliteit van wijken

55 Cultuurhistorische kwaliteit

Katholieke Bond van Ouderen afdeling Nuland               2.783 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
zelfstandig en zelfredzaam.

32 Gezondheid

Katholieke Bond van Ouderen afdeling Nuland               4.686 We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of
met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm
te geven.

41 Participatie en daginvulling

Katholieke Vereniging voor EHBO 's-bosch               8.438 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling

KBO afd Den Bosch-Groot-West               2.223 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
zelfstandig en zelfredzaam.

32 Gezondheid

KBO afdeling Vinkel               1.472 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
zelfstandig en zelfredzaam.

32 Gezondheid

KBO afdeling Vinkel               3.981 We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of
met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm
te geven.

41 Participatie en daginvulling

KBO Brabant afd Noord-Maaspoort               1.734 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
zelfstandig en zelfredzaam.

32 Gezondheid



Subsidie-ontvanger
Verstrekte
subsidie Doelstelling Programma

KBO 's-Hertogenbosch afd Centrum-Zuid               2.431 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
zelfstandig en zelfredzaam.

32 Gezondheid

KC De Duizendpoot               2.570 Het bevorderen van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid

52 Bereikbare stad

KC de Groote Wielen               3.840 Het bevorderen van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid

52 Bereikbare stad

KC De Haren               3.280 Het bevorderen van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid

52 Bereikbare stad

KC De Kameleon               3.970 Het bevorderen van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid

52 Bereikbare stad

KC de Kameleon               1.750 Het bevorderen van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid

52 Bereikbare stad

KC De Kwartiermaker               1.130 Het bevorderen van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid

52 Bereikbare stad

KC De Troubadour               3.070 Het bevorderen van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid

52 Bereikbare stad

KC de Vlindertuin               1.830 Het bevorderen van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid

52 Bereikbare stad

KC Sterrenbosch               1.430 Het bevorderen van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid

52 Bereikbare stad

KC 't Ven               2.320 Het bevorderen van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid

52 Bereikbare stad

KC 't Wikveld               5.000 Het bevorderen van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid

52 Bereikbare stad

KC Westerbreedte               3.650 Het bevorderen van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid

52 Bereikbare stad

Kerk en Kroeg                 -800 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat 35 Cultureel klimaat
Kindcentrum de Matrix               2.490 Het bevorderen van verkeerseducatie en

verkeersveiligheid
52 Bereikbare stad

Kindcentrum de Troubadour               5.000 Het bevorderen van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid

52 Bereikbare stad

Kindcentrum 't Boschveld               1.090 Het bevorderen van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid

52 Bereikbare stad

Kinderboerderij 't Veldje               9.666 Bijdrage voor onderhoudskosten van dierenverblijven 51 Wonen en werkomgeving

Koning Willem I College             55.000 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.

39 Opgroeien en talentontwikkeling

Koningstheateracademie               4.999 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat 35 Cultureel klimaat
Koningstheateracademie             56.560 Publiek in aanraking brengen met cultuur 35 Cultureel klimaat
Koninklijk 's-Hertogenbosch Mannenkoor               1.663 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen

en cultuur dóór meer mensen.
35 Cultureel klimaat

Koninklijke Erkende Harmonie OUDE POST 's-Hertogenbosch               4.867 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.

35 Cultureel klimaat

Koninklijke Harmonie             13.213 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.

35 Cultureel klimaat

Koninklijke Harmonie 's-Hertogenbosch               9.569 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.

35 Cultureel klimaat

Koninkrijk van Muziek B.V.               5.000 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat 35 Cultureel klimaat
Koor Voluum               2.130 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen

en cultuur dóór meer mensen.
35 Cultureel klimaat

Koor3Klank               1.714 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.

35 Cultureel klimaat

Korfbalvereniging STIP                   642 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Kunstbende               5.530 Publiek in aanraking brengen met cultuur 35 Cultureel klimaat
L.W. Beekmanschool               3.820 Het bevorderen van verkeerseducatie en

verkeersveiligheid
52 Bereikbare stad

Lawntennisvereniging "Nuland"                   257 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Leermakers Zorggroep BV             10.000 We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of
met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm
te geven.

40 Wonen en zorg

Marokkaans Comite de Kruiskamp               2.000 Een samenleving waarin de jeugd zich geborgen en
geaccepteerd weet.

39 Opgroeien en talentontwikkeling

Matzer             33.140 Publiek in aanraking brengen met cultuur 35 Cultureel klimaat
Memoriaal bijdrage EZ (SO)              -7.500 Een passend activiteiten-, diensten- en

voorzieningenaanbod.
41 Participatie en daginvulling

Memoriaal boeking jongeren Zuid Oost P. Langedijks             40.322 Een samenleving waarin de jeugd zich geborgen en
geaccepteerd weet.

39 Opgroeien en talentontwikkeling

Memoriaal huur De Den             34.292 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.

39 Opgroeien en talentontwikkeling

Memoriaal huur Hazenkamp             77.879 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.

39 Opgroeien en talentontwikkeling

Memoriaal huur SMJH P Langedijksingel               9.649 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.

39 Opgroeien en talentontwikkeling

Mixed Hockeyclub Rosmalen             14.055 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie



Subsidie-ontvanger
Verstrekte
subsidie Doelstelling Programma

Moluks Comite Tenaga               2.870 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling

Motorclub Les Vites                   498 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Muziek Collectief Engelen               4.904 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.

35 Cultureel klimaat

Muziekvereniging  St. Cecilia             14.434 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.

35 Cultureel klimaat

Muziekvereniging VK-HMK               3.829 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.

35 Cultureel klimaat

Mytylschool Gabriel             10.000 Inzet van buurtsportcoach en combinatiefunctionaris 53 Sport en recreatie

Nationaal Monument Kamp Vught             20.530 Verstrekken subsidie Nationaal Monument Kamp
Vught

11 Bestuursorganen en -
ondersteuning

Nationale Vereniging De Zonnebloem afd Vinkel                   211 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
zelfstandig en zelfredzaam.

32 Gezondheid

Nederlandse Katholieke Vrouwenbond Empel                   100 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling

Nederlandse Provincie van de Orde der Minderbroeders               4.192 Eigenaar-bewoners, Verenigingen van Eigenaren
(VvE's), organisaties en bedrijven in 's-Hertogenbosch
ondersteunen bij de totstandkoming van projecten op
het gebied van energebesparing en duurzame energie.
Dergelijke initiatieven leveren een bijdrage aan de
uitvoering van het Energie-transitieprogramma 2016-
2020 van de gemeente 's-Hertogenbosch. Daarmee
werkt de gemeente samen met bewoners, bedrijven
en organisaties aan een klimaatneutrale gemeente

54 Milieu respecterende
ontwikkelingen

Nederlandse Vereniging voor Autisme               2.500 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling

Noord Brabants Museum        1.297.420 Doelstellingen afdelingsjaarplan Cultuur Meemaken
(presentatie van kunst)

35 Cultureel klimaat

November Music             36.610 Publiek in aanraking brengen met cultuur 35 Cultureel klimaat
Opera aan de Parade               7.216 Publiek in aanraking brengen met cultuur 35 Cultureel klimaat
Operettevereniging Rosmalen               2.209 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen

en cultuur dóór meer mensen.
35 Cultureel klimaat

Orgelkring Hendrik Niehof               4.430 Publiek in aanraking brengen met cultuur 35 Cultureel klimaat
Orkest "De Laatbloeiers"               2.671 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen

en cultuur dóór meer mensen.
35 Cultureel klimaat

Orthense Harmonie               7.075 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.

35 Cultureel klimaat

Orthense Sport Club '45               2.201 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Ouderenvereniging De Westhoek             19.618 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
zelfstandig en zelfredzaam.

32 Gezondheid

Ouderenvereniging Vlethof             16.740 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
zelfstandig en zelfredzaam.

32 Gezondheid

Overig               5.740 Publiek in aanraking brengen met cultuur 35 Cultureel klimaat
Panama Pictures             32.120 Publiek in aanraking brengen met cultuur 35 Cultureel klimaat
Parklane Properties BV             19.836 Behouden en versterken van de cultuurhistorische

kwaliteiten van de stad en haar directe omgeving.
Daarmee leveren we een bijdrage aan de leefbaarheid
en de kwaliteit van wijken

55 Cultuurhistorische kwaliteit

Parochie H. Antonius Abt                   134 Publiek in aanraking brengen met cultuur 35 Cultureel klimaat
Parochie Heilige Johannes Evangelist               3.987 Eigenaar-bewoners, Verenigingen van Eigenaren

(VvE's), organisaties en bedrijven in 's-Hertogenbosch
ondersteunen bij de totstandkoming van projecten op
het gebied van energebesparing en duurzame energie.
Dergelijke initiatieven leveren een bijdrage aan de
uitvoering van het Energie-transitieprogramma 2016-
2020 van de gemeente 's-Hertogenbosch. Daarmee
werkt de gemeente samen met bewoners, bedrijven
en organisaties aan een klimaatneutrale gemeente

54 Milieu respecterende
ontwikkelingen

Parochie Heilige Johannes Evangelist           155.000 Bijdrage in onderhoud Sint Jan 55 Cultuurhistorische kwaliteit
Parochie St. Lambertus Engelen             12.500 Het verstrekken van bijdragen aan particulieren in het

geval deze geconfronteerd worden met excessieve
onderzoekskosten Archeologie

55 Cultuurhistorische kwaliteit



Subsidie-ontvanger
Verstrekte
subsidie Doelstelling Programma

Particulier           178.818 Schoon hemelwater van bestaande particuliere daken
afkoppelen via groene daken. Door hemelwater af te
koppelen stort het riool minder over, waardoor de
oppervlaktewaterkwaliteit verbetert. Uiteindelijk zijn
zo ook een minder groot vuilwaterriool en
rioolwaterzuivering nodig, wat efficiency in de gehele
waterketen betekent. Afkoppelen vormt een
onmisbaar onderdeel van doelmatig waterbeheer en
van de ambitie om te komen tot een
klimaatbestendig, robuust en mooi watersysteem in ’s-
Hertogenbosch. Groene daken bieden een grote
bijdrage aan zowel het vasthouden van water als de
verbetering van de biodiversiteit en het leefklimaat in
de stad.

54 Milieu respecterende
ontwikkelingen

Particulier           262.611 Behouden en versterken van de cultuurhistorische
kwaliteiten van de stad en haar directe omgeving.
Daarmee leveren we een bijdrage aan de leefbaarheid
en de kwaliteit van wijken

55 Cultuurhistorische kwaliteit

Particulieren             63.362 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat 35 Cultureel klimaat
Particulieren               4.788 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk

zelfstandig en zelfredzaam.
32 Gezondheid

Particulieren             26.163 Het stimuleren van jongerenparticipatie door
eenmalige projecten te ondersteunen, georganiseerd
door jongeren

39 Opgroeien en talentontwikkeling

Particulieren               5.000 We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of
met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm
te geven.

40 Wonen en zorg

Particulieren               9.344 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling

Ponyclub De Paardenvriendjes                   161 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Popkoor Family & Friends               1.745 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.

35 Cultureel klimaat

Popsoulkoor-Rosmalen               2.247 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.

35 Cultureel klimaat

Praktijkschool De Rijzert               2.000 Het bevorderen van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid

52 Bereikbare stad

Protestantse Gemeente 's-Hertogenbosch               6.485 Behouden en versterken van de cultuurhistorische
kwaliteiten van de stad en haar directe omgeving.
Daarmee leveren we een bijdrage aan de leefbaarheid
en de kwaliteit van wijken

55 Cultuurhistorische kwaliteit

R.K. Voetbalvereniging Emplina             11.340 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

R.K.V.V. Nulandia               4.289 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

R.K.V.V. Wilhelmina               8.047 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Redding Brigade Rosmalen               7.409 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Rederijkerskamer Moyses Bosch               1.529 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.

35 Cultureel klimaat

Refugee Team BV               5.000 Uitvoeringsbudget ter bevordering van de uitvoering
van de actiepunten uit het Bosch Sportakkoord

53 Sport en recreatie

Regeling: Heemkundekringen               8.852 Doelstellingen afdelingsjaarplan Cultuur Meemaken
(presentatie van kunst)

35 Cultureel klimaat

Rijvereniging Prinses Margriet (rv Vinkel)                   209 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

RK Basisschool 't Schrijverke               3.210 Het bevorderen van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid

52 Bereikbare stad

RK Parochie H. Maria             17.500 Het verstrekken van bijdragen aan particulieren in het
geval deze geconfronteerd worden met excessieve
onderzoekskosten Archeologie

55 Cultuurhistorische kwaliteit

RK Voetbalvereniging Eerste Vinkelse Voetbalclub               2.281 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

RK Voetbalvereniging Maliskamp               4.900 Bijdrage ten behoeve van instandhouding
(geprivatiseerde) kleedkamers van derden

53 Sport en recreatie

Rodenborch College               2.000 Het bevorderen van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid

52 Bereikbare stad



Subsidie-ontvanger
Verstrekte
subsidie Doelstelling Programma

Rodenborch College             63.734 Inzet van buurtsportcoach en combinatiefunctionaris 53 Sport en recreatie

Rosmalens Mannenkoor               1.839 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.

35 Cultureel klimaat

Rosmalens Pop-&Rockkoor               2.087 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.

35 Cultureel klimaat

Rosmalense Judo Club               3.437 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Rosmalense Komedie               1.466 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.

35 Cultureel klimaat

Rugbyclub The Dukes               2.795 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Ruitersport Vereniging Rosmalen                   771 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Sancta Maria Mavo               2.000 Het bevorderen van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid

52 Bereikbare stad

Schermclub den Bosch                   514 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Senioren vereniging Empel               1.293 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
zelfstandig en zelfredzaam.

32 Gezondheid

Seniorenorkest Da Capo Big Band               2.818 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.

35 Cultureel klimaat

Seniorenvereniging Engelen Bokhoven               1.001 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
zelfstandig en zelfredzaam.

32 Gezondheid

Seniorenvereniging HEVO Rosmalen             28.903 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
zelfstandig en zelfredzaam.

32 Gezondheid

Seniorenvereniging HEVO Rosmalen               3.900 We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of
met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm
te geven.

41 Participatie en daginvulling

's-Hertogenbosch Vocaal Ensemble               1.818 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.

35 Cultureel klimaat

s-Hertogenbosche Watersportvereniging ''Viking''                   867 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

's-Hertogenbossche beiaardierstichting               5.510 Publiek in aanraking brengen met cultuur 35 Cultureel klimaat
's-Hertogenbossche Filatelistenvereniging                   626 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk

zelfstandig en zelfredzaam.
32 Gezondheid

S-Hertogenbossche Lawn Tennis Club "Bastion Baselaar"               2.458 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

's-Hertogenbossche Watersportvereniging Neptunus                   369 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

's-Hertogenbossche Watervrienden               8.958 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Smartlappenkoor "Déheurdevaneiges"               1.713 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.

35 Cultureel klimaat

Smartlappenkoor Amor               1.713 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.

35 Cultureel klimaat

Smartlappenkoor Rond en Blond               2.091 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.

35 Cultureel klimaat

Smartlappenkoor 't Is nie te geleuve               1.818 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.

35 Cultureel klimaat

Smartlappenkoor Warempel               1.818 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.

35 Cultureel klimaat

Smartlappenkoor ZingMaar LekkerMee               1.734 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.

35 Cultureel klimaat

SOCB onroerend goed beheer B.V.               7.500 Eigenaar-bewoners, Verenigingen van Eigenaren
(VvE's), organisaties en bedrijven in 's-Hertogenbosch
ondersteunen bij de totstandkoming van projecten op
het gebied van energebesparing en duurzame energie.
Dergelijke initiatieven leveren een bijdrage aan de
uitvoering van het Energie-transitieprogramma 2016-
2020 van de gemeente 's-Hertogenbosch. Daarmee
werkt de gemeente samen met bewoners, bedrijven
en organisaties aan een klimaatneutrale gemeente

54 Milieu respecterende
ontwikkelingen

Sociaal Cultureel Centrum De Biechten             23.711 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling

Soundtreks               5.000 Voorkomen en tegengaan eenzaamheid 41 Participatie en daginvulling
Sportacademie Van Gent VOF               5.000 Uitvoeringsbudget ter bevordering van de uitvoering

van de actiepunten uit het Bosch Sportakkoord
53 Sport en recreatie



Subsidie-ontvanger
Verstrekte
subsidie Doelstelling Programma

Sportclub Bossche Voetbal Vereniging B.V.V.               3.871 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Sportvereniging Beatrix Lukas Combinatie (SV B.L.C.)               7.806 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

St. Josephstraat (NOVA ZEMBLA)             55.220 Publiek in aanraking brengen met cultuur 35 Cultureel klimaat
Stedelijk Kinderkoor en Jeugdkoor Fermaatjes               3.302 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen

en cultuur dóór meer mensen.
35 Cultureel klimaat

Steunpunt Zelfhulp 's-Hertogenbosch             71.168 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
zelfstandig en zelfredzaam.

32 Gezondheid

Steunpunt Zelfhulp 's-Hertogenbosch             15.000 Een passend activiteiten-, diensten- en
voorzieningenaanbod.

41 Participatie en daginvulling

Stg ASKV steunpunt Vluchtelingen             13.500 Het verstrekken van bed, bad en brood aan
uitgeprocedeerde asielzoekers

33 Veiligheid

Stg Babel 's-Hertogenbosch en omstreken           300.000 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.

39 Opgroeien en talentontwikkeling

Stg Babel 's-Hertogenbosch en omstreken             85.557 Iedereen is economisch zelfstandig en kan deelnemen. 73 Armoede en schulden

Stg De Biechten Actieve Senioren             19.000 We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of
met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm
te geven.

41 Participatie en daginvulling

Stg De Maasdonkse Flierefluiters                   874 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
zelfstandig en zelfredzaam.

32 Gezondheid

Stg Gemeenschapsblad De Klepel               1.540 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling

Stg Gemeenschapshuis De Meent               7.677 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling

Stg Gezondheidscentrum 's-Hertogenbosch Noord               3.650 Uitvoeringsbudget ter bevordering van de uitvoering
van de actiepunten uit het Bosch Sportakkoord

53 Sport en recreatie

Stg het roze huis 's-Hertogenbosch                   570 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling

Stg Jeugdbelangen Nuland               2.821 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.

39 Opgroeien en talentontwikkeling

Stg Jeugdwerk Maaspoort - De Poort           246.548 Een samenleving waarin de jeugd zich geborgen en
geaccepteerd weet.

39 Opgroeien en talentontwikkeling

Stg Kentalis Ambulante Dienst regio Zuid             23.111 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.

39 Opgroeien en talentontwikkeling

Stg Leergeld 's-Hertogenbosch           179.150 Iedereen is economisch zelfstandig en kan deelnemen. 73 Armoede en schulden

Stg Maatsch Beursvloer 's-Hertogenbosch e.o.             15.000 Een passend activiteiten-, diensten- en
voorzieningenaanbod.

41 Participatie en daginvulling

Stg Maatschappelijke Opvang 's-Hertogenbosch eo           118.000 Terugdringen van huiselijk geweld,
kindermishandeling en geweld in
afhankelijkheidsrelaties, de schade ervan beperken en
zo de cirkel van geweld van generatie op generatie
doorbreken.

40 Wonen en zorg

Stg Marokkaanse Jongeren 's-Hertogenbosch             15.748 Een samenleving waarin de jeugd zich geborgen en
geaccepteerd weet.

39 Opgroeien en talentontwikkeling

Stg RADAR Reg Anti Discriminatie Actie Raad               1.831 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling

Stg RADAR Reg Anti Discriminatie Actie Raad             66.210 Een passend activiteiten-, diensten- en
voorzieningenaanbod.

41 Participatie en daginvulling

Stg RK Zeeverkennersgroep st Joris             10.504 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.

39 Opgroeien en talentontwikkeling

Stg Samenwerkingsverband De Meierij             52.500 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.

39 Opgroeien en talentontwikkeling

Stg Sociaal Cultureel Centrum de Helftheuvel             23.711 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling

Stg Sociaal culturele Centra 's-bosch             47.422 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling

Stg SWV PO de Meierij regio Zuid             95.600 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.

39 Opgroeien en talentontwikkeling

Stg Veldrit Grote Prijs van Brabant             15.000 Mogelijk maken van Sportevenementen in de stad 53 Sport en recreatie

Stg VluchtelingenWerk Zuid Nederland             27.380 Het verstrekken van bed, bad en brood aan
uitgeprocedeerde asielzoekers

33 Veiligheid

Stg VluchtelingenWerk Zuid Nederland               9.878 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.

39 Opgroeien en talentontwikkeling

Stg Voedselbank Nederland afd Den Bosch               1.956 Een passend activiteiten-, diensten- en
voorzieningenaanbod.

41 Participatie en daginvulling

Stg Voedselbank Nederland afd Den Bosch             60.174 Iedereen is economisch zelfstandig en kan deelnemen. 73 Armoede en schulden

Stg Wijkraad Rosmalen Centrum Hondsberg               5.000 Uitvoeringsbudget ter bevordering van de uitvoering
van de actiepunten uit het Bosch Sportakkoord

53 Sport en recreatie

Stg. Vanzelfsprekend 's-Hertogenbosch e.o               6.810 We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of
met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm
te geven.

40 Wonen en zorg



Subsidie-ontvanger
Verstrekte
subsidie Doelstelling Programma

Stg. Vanzelfsprekend 's-Hertogenbosch e.o             49.600 We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of
met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm
te geven.

41 Participatie en daginvulling

Stichitng Kafland                   660 Meemaken 35 Cultureel klimaat
Stichting  WitLof               1.445 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen

en cultuur dóór meer mensen.
35 Cultureel klimaat

Stichting "Trefpunt" De Slinger             48.711 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling

Stichting "Weekje Weg"             14.940 Iedereen is economisch zelfstandig en kan deelnemen. 73 Armoede en schulden

Stichting 1629               1.999 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat 35 Cultureel klimaat
Stichting 2-Stage jeugdmusical               4.474 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen

en cultuur dóór meer mensen.
35 Cultureel klimaat

Stichting 7OP               1.466 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.

39 Opgroeien en talentontwikkeling

Stichting ABC Leer Mee             98.889 Het menselijk kapitaal in de regio ’s-Hertogenbosch
wordt beter benut en ontwikkeld

72 Werk en inkomen

Stichting Actieve Senioren             59.000 We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of
met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm
te geven.

41 Participatie en daginvulling

Stichting Adviesraad Wmo en Jeugdhulp gemeente 's-
Hertogenbosch

            19.000 Meedoen 32 Gezondheid

Stichting Alianco           120.000 We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of
met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm
te geven.

40 Wonen en zorg

Stichting Ambachtshoeve               8.655 Meedoen 32 Gezondheid
Stichting Antishit             40.000 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat 35 Cultureel klimaat
Stichting ATO           120.000 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om

hun talenten te ontwikkelen.
39 Opgroeien en talentontwikkeling

Stichting Autismecafe073               2.631 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling

Stichting Avans Hoge School               2.500 Publiek in aanraking brengen met cultuur 35 Cultureel klimaat
Stichting Avans Hogeschool               5.000 Subsidies aan evenementenorganisatoren die

bijdragen aan de doelstellingen van citymarketing
71 Ruimte voor economie en
voorzieningen

Stichting Babel 's-Hertogenbosch e.o.             82.846 Het menselijk kapitaal in de regio ’s-Hertogenbosch
wordt beter benut en ontwikkeld

72 Werk en inkomen

Stichting Babel 's-Hertogenbosch en omstreken               1.380 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat 35 Cultureel klimaat
Stichting Bach Cantates               6.240 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat 35 Cultureel klimaat
Stichting Basketball Academy Den Bosch               3.850 Uitvoeringsbudget ter bevordering van de uitvoering

van de actiepunten uit het Bosch Sportakkoord
53 Sport en recreatie

Stichting BBDB Het Brabants Jazz Orkest               1.968 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat 35 Cultureel klimaat
Stichting BBDB Het Brabants Jazz Orkest               2.524 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen

en cultuur dóór meer mensen.
35 Cultureel klimaat

Stichting Beestenboel               2.283 Bijdrage voor onderhoudskosten van dierenverblijven 51 Wonen en werkomgeving

Stichting Bijna Baantjes             33.750 We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of
met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm
te geven.

41 Participatie en daginvulling

Stichting BLUV               1.466 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.

35 Cultureel klimaat

Stichting Bosch Parade           100.000 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat 35 Cultureel klimaat
Stichting Bossche Amateur Schilderdag                     40 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat 35 Cultureel klimaat
Stichting Bosse Nova               5.530 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om

hun talenten te ontwikkelen.
39 Opgroeien en talentontwikkeling

Stichting Buddyhulp             10.000 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling

Stichting Buurtbemiddeling073             60.407 Veilige woon- en leefomgeving 33 Veiligheid
Stichting Cappella Pratensis             50.000 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat 35 Cultureel klimaat
Stichting Carnaval 't Slotgat               1.610 Meemaken 35 Cultureel klimaat
Stichting Carnavalsorganisatie Nuland                   660 Meemaken 35 Cultureel klimaat
Stichting Cement             21.080 Publiek in aanraking brengen met cultuur 35 Cultureel klimaat
Stichting Clubtools Nederland               3.789 Uitvoeringsbudget ter bevordering van de uitvoering

van de actiepunten uit het Bosch Sportakkoord
53 Sport en recreatie

Stichting Coach2Change               6.415 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling

Stichting Cor Unum             21.400 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat 35 Cultureel klimaat
Stichting Creatieve Handvaardigheid Empel                   710 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om

hun talenten te ontwikkelen.
39 Opgroeien en talentontwikkeling

Stichting Dave Menkenhorst             11.000 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat 35 Cultureel klimaat
Stichting De Bossche Hoeve               9.666 Bijdrage voor onderhoudskosten van dierenverblijven 51 Wonen en werkomgeving

Stichting De Buurtverbinder               1.999 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat 35 Cultureel klimaat
Stichting de Buurtverbinder               4.500 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling

Stichting De Echo Vinkel                   968 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling



Subsidie-ontvanger
Verstrekte
subsidie Doelstelling Programma

Stichting De Groeiring Vinkel               4.390 We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of
met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm
te geven.

41 Participatie en daginvulling

Stichting Dienstenbedrijf 's-Hertogenbosch West             32.000 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
zelfstandig en zelfredzaam.

32 Gezondheid

Stichting dierenambulance 's-Hertogenbosch             20.500 Veilige woon- en leefomgeving 33 Veiligheid
Stichting Dierenpark 't Wikkie               2.283 Bijdrage voor onderhoudskosten van dierenverblijven 51 Wonen en werkomgeving

Stichting Dierenwei Geitenbrij               2.283 Bijdrage voor onderhoudskosten van dierenverblijven 51 Wonen en werkomgeving

Stichting Door & Voor             26.920 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
zelfstandig en zelfredzaam.

32 Gezondheid

Stichting Door & Voor               9.600 We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of
met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm
te geven.

40 Wonen en zorg

Stichting Door en Voor               1.000 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling

Stichting Dorpshuis Engelen               1.510 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling

Stichting Dorpshuis t Zijl             21.312 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling

Stichting Dukebox               1.999 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat 35 Cultureel klimaat
Stichting Dukebox             21.400 We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of

met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm
te geven.

41 Participatie en daginvulling

Stichting Eendenkooi Maaspoort               2.750 Bevorderen initiatieven gericht op het stimuleren van
een duurzaam milieugedrag bij  inwoners

54 Milieu respecterende
ontwikkelingen

Stichting Ekartweide               2.283 Bijdrage voor onderhoudskosten van dierenverblijven 51 Wonen en werkomgeving

Stichting Engelens Belang                   164 Meemaken 35 Cultureel klimaat
Stichting Events JCI 's-Hertogenbosch               5.000 Organisatie BOV trofee Futureproof 71 Ruimte voor economie en

voorzieningen
Stichting Exodus Zuid-Nederland             22.000 Re-integratie van ex-gedetineerden 33 Veiligheid
Stichting EYE             19.000 Een samenleving waarin de jeugd zich geborgen en

geaccepteerd weet.
39 Opgroeien en talentontwikkeling

Stichting Farent             10.000 Gedragsverandering voor risico- en criminele jongeren 33 Veiligheid

Stichting Farent               5.500 Een samenleving waarin de jeugd zich geborgen en
geaccepteerd weet.

39 Opgroeien en talentontwikkeling

Stichting Farent                   630 Het stimuleren van jongerenparticipatie door
eenmalige projecten te ondersteunen, georganiseerd
door jongeren

39 Opgroeien en talentontwikkeling

Stichting Farent               6.717 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling

Stichting Farent             87.445 Het menselijk kapitaal in de regio ’s-Hertogenbosch
wordt beter benut en ontwikkeld

72 Werk en inkomen

Stichting Filharmonisch Orkest 's-Hertogenbosch               3.272 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.

35 Cultureel klimaat

Stichting FlamencOlé               1.999 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat 35 Cultureel klimaat
Stichting Flik-Flak             20.000 Inzet van buurtsportcoach en combinatiefunctionaris 53 Sport en recreatie

Stichting Flik-Flak               5.000 Uitvoeringsbudget ter bevordering van de uitvoering
van de actiepunten uit het Bosch Sportakkoord

53 Sport en recreatie

Stichting Flik-Flak             25.860 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Stichting Flik-Flak             99.996 Incidentele aflopende subsidie aan Stichting Flik-Flak 53 Sport en recreatie

Stichting Gabriel             12.196 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.

39 Opgroeien en talentontwikkeling

Stichting Gastvrij 's-Hertogenbosch             52.500 Gastvrij onthalen van bezoekers aan 's-Hertogenbosch 71 Ruimte voor economie en
voorzieningen

Stichting Gehandicaptenplatform 's-Hertogenbosch             69.145 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
zelfstandig en zelfredzaam.

32 Gezondheid

Stichting Gehandicaptenplatform 's-Hertogenbosch             72.950 We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of
met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm
te geven.

41 Participatie en daginvulling

Stichting Gemeenschapshuis Orthen             23.711 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling

Stichting Generatie Zuid               6.770 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.

39 Opgroeien en talentontwikkeling

Stichting Generatie Zuid               3.230 We willen dat jongeren nu en in de toekomst
maatschappelijk betrokken zijn en in staat zijn
zelfstandig initiatieven te ontplooien.

39 Opgroeien en talentontwikkeling

Stichting Graasland               8.900 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat 35 Cultureel klimaat
Stichting Grafisch Atelier Den Bosch               1.999 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat 35 Cultureel klimaat
Stichting Grafisch Atelier Den Bosch             18.500 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat 35 Cultureel klimaat
Stichting Halt             51.000 Veilige woon- en leefomgeving 33 Veiligheid



Subsidie-ontvanger
Verstrekte
subsidie Doelstelling Programma

Stichting Halt                   356 Uitvoeringsbudget ter bevordering van de uitvoering
van de actiepunten uit het Bosch Sportakkoord

53 Sport en recreatie

Stichting Hambaken Connect           147.984 Een samenleving waarin de jeugd zich geborgen en
geaccepteerd weet.

39 Opgroeien en talentontwikkeling

Stichting Hartveilig Den Bosch               9.000 Gezond leven 32 Gezondheid
Stichting Haspel           120.000 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om

hun talenten te ontwikkelen.
39 Opgroeien en talentontwikkeling

Stichting Haspel             63.750 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.

39 Opgroeien en talentontwikkeling

Stichting Het Brabants Kamerkoor               2.013 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.

35 Cultureel klimaat

Stichting het Heike             66.329 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.

39 Opgroeien en talentontwikkeling

Stichting Het Kader             40.000 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat 35 Cultureel klimaat
Stichting Het Noordbrabants Landschap               2.150 De subsidie dient ter ondersteuning van de

activiteiten voor de voorlichting en educatie van de
Brabantse bevolking met als doel het in stand houden
van natuur en landschap

53 Sport en recreatie

Stichting HUB Noordoost Brabant             93.647 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.

39 Opgroeien en talentontwikkeling

Stichting Huis 73 en omstreken        3.246.610 Doelstellingen afdelingsjaarplan Cultuur Meemaken
(presentatie van kunst)

35 Cultureel klimaat

Stichting Huis 73 en omstreken        2.107.500 Doelstellingen afdelingsjaarplan Cultuur Meemaken
(presentatie van kunst)

35 Cultureel klimaat

Stichting Huis 73 en omstreken             22.825 Doelstellingen afdelingsjaarplan Cultuur Meemaken
(presentatie van kunst)

35 Cultureel klimaat

Stichting Huiskamer Bij Katrien                   458 Gezond leven 32 Gezondheid
Stichting Huiskamer Bij Katrien             45.000 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling

Stichting Hulp Waduwa, Sri Lanka               4.350 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling

Stichting Imkerij Stad en Streek               4.575 Bevorderen initiatieven gericht op het stimuleren van
een duurzaam milieugedrag bij  inwoners

54 Milieu respecterende
ontwikkelingen

Stichting in Samenwerking               1.999 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat 35 Cultureel klimaat
Stichting ISMES             21.500 Een passend activiteiten-, diensten- en

voorzieningenaanbod.
41 Participatie en daginvulling

Stichting IVN Tilburg               4.800 Bevorderen initiatieven gericht op het stimuleren van
een duurzaam milieugedrag bij  inwoners

54 Milieu respecterende
ontwikkelingen

Stichting IVN Tilburg               4.800 Bevorderen initiatieven gericht op het stimuleren van
een duurzaam milieugedrag bij  inwoners

54 Milieu respecterende
ontwikkelingen

Stichting IVN Tilburg               4.800 Bevorderen initiatieven gericht op het stimuleren van
een duurzaam milieugedrag bij  inwoners

54 Milieu respecterende
ontwikkelingen

Stichting IVN Tilburg               1.200 Bevorderen initiatieven gericht op het stimuleren van
een duurzaam milieugedrag bij  inwoners

54 Milieu respecterende
ontwikkelingen

Stichting Jazzwerkplaats Den Bosch               1.400 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat 35 Cultureel klimaat
Stichting Jazzwerkplaats Den Bosch               4.941 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen

en cultuur dóór meer mensen.
35 Cultureel klimaat

Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Engelen             21.812 Een samenleving waarin de jeugd zich geborgen en
geaccepteerd weet.

39 Opgroeien en talentontwikkeling

Stichting Jeugdbelangen Hintham Projects             17.140 Een samenleving waarin de jeugd zich geborgen en
geaccepteerd weet.

39 Opgroeien en talentontwikkeling

Stichting Jeugdbelangen Nuland                   580 Meemaken 35 Cultureel klimaat
Stichting Jeugdsoos Vinkel               1.280 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om

hun talenten te ontwikkelen.
39 Opgroeien en talentontwikkeling

Stichting Jeugdsportfonds 's-Hertogenbosch           250.000 Iedereen is economisch zelfstandig en kan deelnemen. 73 Armoede en schulden

Stichting Jong Actief             10.000 We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of
met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm
te geven.

40 Wonen en zorg

Stichting Jong Actief             81.000 Een passend activiteiten-, diensten- en
voorzieningenaanbod.

41 Participatie en daginvulling

Stichting Jongeren op Gezond Gewicht               2.917 Gezond leven 32 Gezondheid
Stichting Jongerencentrum Number One             15.700 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om

hun talenten te ontwikkelen.
39 Opgroeien en talentontwikkeling

Stichting Jongerencentrum Number One             24.300 Een samenleving waarin de jeugd zich geborgen en
geaccepteerd weet.

39 Opgroeien en talentontwikkeling

Stichting Jongerensoos Ons Honk               2.960 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.

39 Opgroeien en talentontwikkeling

Stichting Kameraden               1.999 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat 35 Cultureel klimaat
Stichting Kansarmen Sri Lanka               5.604 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling

Stichting Kolibrie               3.010 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling

Stichting Komitas               2.145 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling



Subsidie-ontvanger
Verstrekte
subsidie Doelstelling Programma

Stichting KTA Producties               1.950 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat 35 Cultureel klimaat
Stichting KTA producties             10.000 Subsidies aan evenementenorganisatoren die

bijdragen aan de doelstellingen van citymarketing
71 Ruimte voor economie en
voorzieningen

stichting KuBra               1.999 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat 35 Cultureel klimaat
stichting KuBra               1.750 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat 35 Cultureel klimaat
stichting KuBra               1.999 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat 35 Cultureel klimaat
Stichting Kumbatio Nederland               7.000 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling

Stichting Kunstprojecten / Ongekend               1.999 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat 35 Cultureel klimaat
Stichting Landschapsbelang Maasdonk               1.880 De subsidie dient ter ondersteuning van de

activiteiten op het gebied van educatie, beheer en
ontwikkeling van natuur en landschap in de gemeente
's-Hertogenbosch

53 Sport en recreatie

Stichting Loods             30.000 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
zelfstandig en zelfredzaam.

32 Gezondheid

Stichting Loods               5.000 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat 35 Cultureel klimaat
Stichting Loods           616.350 Een passend activiteiten-, diensten- en

voorzieningenaanbod.
41 Participatie en daginvulling

Stichting Loos             95.100 Bijdrage in de exploitatielasten van de gehuurde
skatehal

53 Sport en recreatie

Stichting Loos             10.000 Mogelijk maken van Sportevenementen in de stad 53 Sport en recreatie

Stichting Lostdogs Collective             14.000 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat 35 Cultureel klimaat
Stichting Manik             14.999 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat 35 Cultureel klimaat
Stichting Matzer Theaterproducties             57.500 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat 35 Cultureel klimaat
Stichting MCA Brabant               5.000 Subsidie voor de verbetering van de multimodaliteit

van onze stad en regio
71 Ruimte voor economie en
voorzieningen

Stichting MiNC               4.500 Bevorderen initiatieven gericht op het stimuleren van
een duurzaam milieugedrag bij  inwoners

54 Milieu respecterende
ontwikkelingen

Stichting Minitopia             10.000 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat 35 Cultureel klimaat
Stichting MINOUX             22.500 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat 35 Cultureel klimaat
Stichting MINOUX               1.965 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat 35 Cultureel klimaat
Stichting Museum Slager             62.980 Doelstellingen afdelingsjaarplan Cultuur Meemaken

(presentatie van kunst)
35 Cultureel klimaat

Stichting Muziekschool Den Bosch             24.119 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat 35 Cultureel klimaat
Stichting NAHkracht Brabant                   990 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling

Stichting Nederlandse Breaking League             19.000 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat 35 Cultureel klimaat
Stichting Netwerk tegen Armoede               1.000 Uitvoeringsbudget ter bevordering van de uitvoering

van de actiepunten uit het Bosch Sportakkoord
53 Sport en recreatie

Stichting Netwerk tegen Armoede           105.000 Iedereen is economisch zelfstandig en kan deelnemen. 73 Armoede en schulden

Stichting niet normaal             65.000 Publiek in aanraking brengen met cultuur 35 Cultureel klimaat
Stichting Nieuwjaarsreceptie 's-Hertogenbosch             10.000 Organisatie van de nieuwjaarsreceptie voor alle

ondernemers uit 's-Hertogenbosch en omstreken
71 Ruimte voor economie en
voorzieningen

Stichting November music           100.000 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat 35 Cultureel klimaat
Stichting Oeteldonks Gemintemuzejum               5.190 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat 35 Cultureel klimaat
Stichting Ondernemend Onderwijs 'sH             25.000 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om

hun talenten te ontwikkelen.
39 Opgroeien en talentontwikkeling

Stichting Ondernemend Onderwijs 'sH             59.141 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.

39 Opgroeien en talentontwikkeling

Stichting Onderwijs             15.216 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.

39 Opgroeien en talentontwikkeling

Stichting One Worldcitizens             10.000 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling

Stichting Ons Poppetje             10.504 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.

39 Opgroeien en talentontwikkeling

Stichting Ontmoetingscentrum Ouderen               4.908 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
zelfstandig en zelfredzaam.

32 Gezondheid

Stichting Oosterhoeve               9.666 Bijdrage voor onderhoudskosten van dierenverblijven 51 Wonen en werkomgeving

Stichting Opus             15.000 Publiek in aanraking brengen met cultuur 35 Cultureel klimaat
Stichting Oranje comité Empel                   381 Meemaken 35 Cultureel klimaat
Stichting Oranje/St Nicolaas comité Vinkel                   600 Meemaken 35 Cultureel klimaat
Stichting Oranjecomité Nuland                   266 Meemaken 35 Cultureel klimaat
Stichting Organisatie Wielergala             10.000 Mogelijk maken van Sportevenementen in de stad 53 Sport en recreatie

Stichting Ouders en Jeugdzorg             56.000 Opgroeien en Opvoeden. 39 Opgroeien en talentontwikkeling

Stichting Ouders Kindcentrum de Hoven               4.550 Het bevorderen van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid

52 Bereikbare stad

Stichting Paleis voor Volksvlijt               1.995 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat 35 Cultureel klimaat
Stichting Panama Pictures             29.500 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat 35 Cultureel klimaat
Stichting Philharmonie Zuid-Nederland             50.000 Subsidies aan evenementenorganisatoren die

bijdragen aan de doelstellingen van citymarketing;
betreft subsidie aan de Opera 3 daagse.

71 Ruimte voor economie en
voorzieningen



Subsidie-ontvanger
Verstrekte
subsidie Doelstelling Programma

Stichting Popkoor 3x3               2.517 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.

35 Cultureel klimaat

Stichting Radio Glas             17.500 Het bieden van ruimte voor economische activiteiten;
In het kader van corona perspectief te bieden voor
alle inwoners

71 Ruimte voor economie en
voorzieningen

Stichting Reinier van Arkel           168.510 Voorkomen terugval van kwetsbare mensen 32 Gezondheid
Stichting Reinier van Arkel             15.000 Inzet van buurtsportcoach en combinatiefunctionaris 53 Sport en recreatie

Stichting Resto VanHarte               5.000 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling

Stichting Resto VanHarte             13.384 Een passend activiteiten-, diensten- en
voorzieningenaanbod.

41 Participatie en daginvulling

Stichting Resto VanHarte               5.000 Iedereen is economisch zelfstandig en kan deelnemen. 73 Armoede en schulden

Stichting ROC De Leijgraaf             49.000 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.

39 Opgroeien en talentontwikkeling

Stichting ROC Nijmegen eo             20.000 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.

39 Opgroeien en talentontwikkeling

Stichting Rompert Dierenpark               2.283 Bijdrage voor onderhoudskosten van dierenverblijven 51 Wonen en werkomgeving

Stichting Scouting Columbus             10.504 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.

39 Opgroeien en talentontwikkeling

Stichting Scouting Groep Petrus en Paulus             10.504 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.

39 Opgroeien en talentontwikkeling

Stichting Scouting Rosmalen             30.050 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.

39 Opgroeien en talentontwikkeling

Stichting Scouting 's-Hertogenbosch Noord             10.504 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.

39 Opgroeien en talentontwikkeling

Stichting Seniorengilde               6.720 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
zelfstandig en zelfredzaam.

32 Gezondheid

Stichting Seniorengilde               4.000 Het menselijk kapitaal in de regio ’s-Hertogenbosch
wordt beter benut en ontwikkeld

72 Werk en inkomen

Stichting Seniorenraad               3.666 We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of
met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm
te geven.

41 Participatie en daginvulling

Stichting SGH               4.195 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling

Stichting 's-Hertogenbosch Muziekstad               2.500 Subsidies aan evenementenorganisatoren die
bijdragen aan de doelstellingen van citymarketing

71 Ruimte voor economie en
voorzieningen

Stichting Signum             22.140 Publiek in aanraking brengen met cultuur 35 Cultureel klimaat
Stichting Signum           180.000 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om

hun talenten te ontwikkelen.
39 Opgroeien en talentontwikkeling

Stichting SIMON             24.000 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.

39 Opgroeien en talentontwikkeling

Stichting Slachtofferhulp Nederland             39.615 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
zelfstandig en zelfredzaam.

41 Participatie en daginvulling

Stichting Sociaal Cultureel Centrum Rosmalen             64.472 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling

Stichting Sociaal Cultureel Centrum Rosmalen           742.129 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling

Stichting Sociaal Restaurant               6.060 We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of
met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm
te geven.

41 Participatie en daginvulling

Stichting SOLOS             17.500 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat 35 Cultureel klimaat
Stichting SOLOS             35.000 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om

hun talenten te ontwikkelen.
39 Opgroeien en talentontwikkeling

Stichting Soundtreks               5.000 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat 35 Cultureel klimaat
Stichting Sparkling Plastic               4.900 Uitvoeringsbudget ter bevordering van de uitvoering

van de actiepunten uit het Bosch Sportakkoord
53 Sport en recreatie

Stichting Sportalliantie Rosmalen            -20.000 Inzet van buurtsportcoach en combinatiefunctionaris 53 Sport en recreatie

Stichting Sportalliantie Rosmalen               5.000 Uitvoeringsbudget ter bevordering van de uitvoering
van de actiepunten uit het Bosch Sportakkoord

53 Sport en recreatie

Stichting Sportalliantie Rosmalen Nuland Vinkel             30.448 Inzet van buurtsportcoach en combinatiefunctionaris 53 Sport en recreatie

Stichting SSPOH        3.018.348 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.

39 Opgroeien en talentontwikkeling

Stichting SSPOH           752.964 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.

39 Opgroeien en talentontwikkeling

Stichting Stadspijpers               2.720 Meemaken 35 Cultureel klimaat
Stichting Stadspijpers 's-Hertogenbosch               1.975 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat 35 Cultureel klimaat
Stichting Stip             40.000 Het menselijk kapitaal in de regio ’s-Hertogenbosch

wordt beter benut en ontwikkeld
72 Werk en inkomen

Stichting Strive & Struggle               2.313 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie



Subsidie-ontvanger
Verstrekte
subsidie Doelstelling Programma

Stichting Talentis voor Kath Prot Christ en Alg Bijz Pirimair
Onderwijs

            24.000 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.

39 Opgroeien en talentontwikkeling

Stichting TAPTOE             10.000 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.

35 Cultureel klimaat

Stichting Theaterparticipatie               1.200 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat 35 Cultureel klimaat
Stichting Topsport Brabant             20.000 Inzet van buurtsportcoach en combinatiefunctionaris 53 Sport en recreatie

Stichting Transfarmers             40.000 Een passend activiteiten-, diensten- en
voorzieningenaanbod.

41 Participatie en daginvulling

Stichting van de Vrije Meisjes Club VMC               4.022 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.

39 Opgroeien en talentontwikkeling

Stichting VEADS               9.450 We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of
met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm
te geven.

40 Wonen en zorg

Stichting Veilig Thuis Brabant Noordoost             19.209 Terugdringen van huiselijk geweld,
kindermishandeling en geweld in
afhankelijkheidsrelaties, de schade ervan beperken en
zo de cirkel van geweld van generatie op generatie
doorbreken.

40 Wonen en zorg

Stichting Verkadefabriek             34.700 Publiek in aanraking brengen met cultuur 35 Cultureel klimaat
Stichting Vicky Brown             25.000 Gezond leven 32 Gezondheid
Stichting Vier Het Leven               2.500 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling

Stichting Vijfsterren Logistiek             27.500 Bijdrage voor realisatie van het meerjarenprogramma
Vijfsterren Logistiek
2019-2021

71 Ruimte voor economie en
voorzieningen

Stichting Vivent De Hooghe Clock                   199 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
zelfstandig en zelfredzaam.

32 Gezondheid

Stichting Vivent Zorgt             34.500 Voorkomen terugval van kwetsbare mensen 32 Gezondheid
Stichting Vluchtelingenwerk Zuid Nederland           346.545 Voorkomen sociaal isolement en vergroten

zelfredzaamheid
72 Werk en inkomen

Stichting Vocaal Ensemble Markant               2.288 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.

35 Cultureel klimaat

Stichting Voedseltuin Villenueva               3.900 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling

Stichting Voetbalcomplex OJC De Groote Wielen             12.887 Bijdrage ten behoeve van instandhouding
(geprivatiseerde) kleedkamers van derden

53 Sport en recreatie

Stichting Vrienden Kamermuziek             29.410 Publiek in aanraking brengen met cultuur 35 Cultureel klimaat
Stichting Vrienden Rosmalens Carnaval               4.560 Meemaken 35 Cultureel klimaat
Stichting Werkcarrousel             85.128 Een passend activiteiten-, diensten- en

voorzieningenaanbod.
41 Participatie en daginvulling

Stichting Werkwarenhuis               1.995 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat 35 Cultureel klimaat
Stichting Wijkbelangen Maliskamp               2.283 Bijdrage voor onderhoudskosten van dierenverblijven 51 Wonen en werkomgeving

Stichting Wijkcentrum De Stolp             38.711 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling

Stichting Wijkraad Molenhoek               4.500 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling

Stichting Wijkraad Zuid               1.043 Het bevorderen van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid

52 Bereikbare stad

Stichting Wijkwerkplaats Oost               2.860 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling

Stichting WILLEM TWEE             69.500 Publiek in aanraking brengen met cultuur 35 Cultureel klimaat
Stichting WILLEM TWEE           983.750 Publiek in aanraking brengen met cultuur 35 Cultureel klimaat
Stichting Willem Twee             10.000 Publiek in aanraking brengen met cultuur 35 Cultureel klimaat
Stichting WILLEM TWEE (flexibel budget programmering)             52.689 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat 35 Cultureel klimaat

Stichting WILLEM TWEE Cultureel Jongerenfestival             24.150 Publiek in aanraking brengen met cultuur 35 Cultureel klimaat
Stichting WILLEM TWEE muziek & beeldende kunst             27.500 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat 35 Cultureel klimaat
Stichting Windkracht5 wijkcentrum             15.218 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling

Stichting Windkracht5 wijkcentrum             45.210 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling

Stichting Zebra             25.712 Een samenleving waarin de jeugd zich geborgen en
geaccepteerd weet.

39 Opgroeien en talentontwikkeling

Stichting Zorgbelang Brabant             10.000 We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of
met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm
te geven.

40 Wonen en zorg

Stichting Zuiderbos             14.301 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.

39 Opgroeien en talentontwikkeling

Stichting zwerfkat               5.653 Veilige woon- en leefomgeving 33 Veiligheid
STOK             12.500 Publiek in aanraking brengen met cultuur 35 Cultureel klimaat
STOK             10.700 Publiek in aanraking brengen met cultuur 35 Cultureel klimaat
Straatpastoraat             12.480 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk

zelfstandig en zelfredzaam.
32 Gezondheid

Taekwondo-School Ertekin               5.461 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Tafeltennisvereniging "De Kruiskamp 1981"                   225 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie



Subsidie-ontvanger
Verstrekte
subsidie Doelstelling Programma

Tao of Care           116.966 We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of
met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm
te geven.

40 Wonen en zorg

Team van Roosmalen               2.891 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Tennisclub De Groote Wielen                   129 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Tennisclub Maaspoort                   707 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Tennisclub Maliskamp                   273 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Tennisclub Vinkel                     32 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Tennisvereniging De Hambaken               1.317 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Tennisvereniging Engelen                   996 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Tennisvereniging Oosterplas                   466 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Tennisvereniging Rosmalen               2.136 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

The All Peoples Music Band               2.524 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.

35 Cultureel klimaat

Theaterfestival Boulevard           450.300 Publiek in aanraking brengen met cultuur 35 Cultureel klimaat
Theatergroep "De Feeks"               2.019 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen

en cultuur dóór meer mensen.
35 Cultureel klimaat

Theatergroep Impla               1.577 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.

35 Cultureel klimaat

Theaterkoor Tot & Met!               1.750 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat 35 Cultureel klimaat
Theaterkoor Tot & Met!               2.084 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen

en cultuur dóór meer mensen.
35 Cultureel klimaat

Theaterkoor Voice Sensation               2.169 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.

35 Cultureel klimaat

Theatersportver. Niet bepaald Doorsnee               1.445 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.

35 Cultureel klimaat

Theatersportvereniging Zoetelieve               2.041 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.

35 Cultureel klimaat

Tieners van Toen Nuland               1.655 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.

35 Cultureel klimaat

Toneelgroep MaandaG               1.565 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.

35 Cultureel klimaat

TTV Never Despair               1.092 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Turnvereniging Odi en Juliana Combinatie               6.778 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

TV Asmunt               3.261 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Van Neynselstichting               6.647 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
zelfstandig en zelfredzaam.

32 Gezondheid

Van Neynselstichting             63.034 We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of
met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm
te geven.

40 Wonen en zorg

Van Neynselstichting               6.603 We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of
met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm
te geven.

41 Participatie en daginvulling

Van Neynselstichting               1.749 Mogelijk maken van begeleide beweegactiviteiten
voor senioren

53 Sport en recreatie

Vereniging Bossche Opera               3.099 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.

35 Cultureel klimaat

Vereniging BVG afd Den Bosch                   602 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
zelfstandig en zelfredzaam.

32 Gezondheid

Vereniging COC Noordoost Brabant             15.260 Een passend activiteiten-, diensten- en
voorzieningenaanbod.

41 Participatie en daginvulling

Vereniging fietsersbond                   500 Het bevorderen van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid

52 Bereikbare stad

Vereniging Gilde ST. Catharina ST. Joris                     50 Meemaken 35 Cultureel klimaat
Vereniging Heemkundekring Rosmalen               4.490 Doelstellingen afdelingsjaarplan Cultuur Meemaken

(presentatie van kunst)
35 Cultureel klimaat



Subsidie-ontvanger
Verstrekte
subsidie Doelstelling Programma

Vereniging Jinc             20.000 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.

39 Opgroeien en talentontwikkeling

Vereniging Klokkengroep 's-Hertogenbosch                   334 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
zelfstandig en zelfredzaam.

32 Gezondheid

Vereniging Koor Capella Brabant               2.096 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.

35 Cultureel klimaat

Vereniging KPJ JN Nuland               5.115 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.

39 Opgroeien en talentontwikkeling

Vereniging Musicerende Culturele Contactgroep               2.629 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.

35 Cultureel klimaat

Vereniging Netwerk Praktijkonderwijs Noord-Oost Noord-
Brabant

            94.562 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.

39 Opgroeien en talentontwikkeling

Vereniging Nos Baranka               4.292 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling

Vereniging Oeteldonkse Club               9.590 Meemaken 35 Cultureel klimaat
Vereniging Ouderensocieteit Maaspoort                   516 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk

zelfstandig en zelfredzaam.
32 Gezondheid

Vereniging Scouting Hintham             10.504 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.

39 Opgroeien en talentontwikkeling

Vereniging Scouting Lucas             10.504 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.

39 Opgroeien en talentontwikkeling

Vereniging Sport Voor Gehandicapten               5.730 Bijdrage voor de instandhouding van de sportieve
activiteiten van de vereniging Sport Voor
Gehandicapten

53 Sport en recreatie

Vereniging Vughtse Sportclub Prins Hendrik               5.000 Uitvoeringsbudget ter bevordering van de uitvoering
van de actiepunten uit het Bosch Sportakkoord

53 Sport en recreatie

Verkadefabriek        1.058.660 Publiek in aanraking brengen met cultuur 35 Cultureel klimaat
Viering Koningsdag               1.850 Viering Koningsdag 11 Bestuursorganen en -

ondersteuning
Vincentiusverening 's-Hertogenbosch               3.000 Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar 41 Participatie en daginvulling

Vincentiusverening 's-Hertogenbosch               7.335 We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of
met behulp van hun sociaal netwerk hun leven vorm
te geven.

41 Participatie en daginvulling

Vincentiusverening 's-Hertogenbosch               1.700 Een passend activiteiten-, diensten- en
voorzieningenaanbod.

41 Participatie en daginvulling

Visio Onderwijs Grave             10.824 Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om
hun talenten te ontwikkelen.

39 Opgroeien en talentontwikkeling

Vocaal Ensemble "Dubbel-Zes"               1.713 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.

35 Cultureel klimaat

Vocaal Ensemble Pur Sang               1.842 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.

35 Cultureel klimaat

Voetbalvereniging Maliskamp               3.614 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Voetbalvereniging OJC Rosmalen                   500 Uitvoeringsbudget ter bevordering van de uitvoering
van de actiepunten uit het Bosch Sportakkoord

53 Sport en recreatie

Voetbalvereniging OJC ROSMALEN             20.014 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Voetbalvereniging RKKSV               3.201 Bijdrage ten behoeve van instandhouding
(geprivatiseerde) kleedkamers van derden

53 Sport en recreatie

Voetbalvereniging RKKSV               1.173 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Voetbalvereniging The Goalgetters T.G.G.                   707 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

VOF Land van Coudewater             17.500 Het verstrekken van bijdragen aan particulieren in het
geval deze geconfronteerd worden met excessieve
onderzoekskosten Archeologie

55 Cultuurhistorische kwaliteit

VOF Land van Coudewater             17.500 Het verstrekken van bijdragen aan particulieren in het
geval deze geconfronteerd worden met excessieve
onderzoekskosten Archeologie

55 Cultuurhistorische kwaliteit

Volleybalvereniging Spirit               3.534 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Vrienden van de Schola Cantorum 's-Hertogenbosch               3.855 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.

35 Cultureel klimaat

Vrouwenkoor "Ongehoord"               1.713 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.

35 Cultureel klimaat

Vrouwenkoor Sirenen               1.713 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.

35 Cultureel klimaat

VVV 's-Hertogenbosch en de Meijerij           343.450 Versterken economische structuur 71 Ruimte voor economie en
voorzieningen

Watersport Vereniging Engelermeer               1.751 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie



Subsidie-ontvanger
Verstrekte
subsidie Doelstelling Programma

Watersportvereniging De Groote Wielen               1.253 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Watersportvereniging De Pettelaer               1.269 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Wereld van Bosch            -23.697 Publiek in aanraking brengen met cultuur 35 Cultureel klimaat
WijDoenMee BV           108.242 Een passend activiteiten-, diensten- en

voorzieningenaanbod.
41 Participatie en daginvulling

Wijkraden             80.337 Belangenbehartiging van bewoners in de wijk. 11 Bestuursorganen en -
ondersteuning

Wijktheater            -37.933 Publiek in aanraking brengen met cultuur 35 Cultureel klimaat
Woningexploitatie Weegels van Hoof BV             16.529 Behouden en versterken van de cultuurhistorische

kwaliteiten van de stad en haar directe omgeving.
Daarmee leveren we een bijdrage aan de leefbaarheid
en de kwaliteit van wijken

55 Cultuurhistorische kwaliteit

Ypse BV           157.187 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
zelfstandig en zelfredzaam.

32 Gezondheid

Zangkoor Derplu               2.857 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.

35 Cultureel klimaat

Zangkoor Eigen Wijs               1.713 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.

35 Cultureel klimaat

Zangvereniging Just Between               1.902 Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen
en cultuur dóór meer mensen.

35 Cultureel klimaat

Zeilvereniging Oosterplas               1.478 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden
en vrijwilligers bij sportverenigingen

53 Sport en recreatie

Ziekenvereniging Het Open Venster                   211 Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk
zelfstandig en zelfredzaam.

32 Gezondheid

Zien               5.000 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat 35 Cultureel klimaat
ZNTM bv        3.129.980 Publiek in aanraking brengen met cultuur 35 Cultureel klimaat
Zwem- en Polovereniging De Treffers             21.532 Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden

en vrijwilligers bij sportverenigingen
53 Sport en recreatie


