
Naam organisatie / instelling Omschrijving  Gevraagd 

bedrag 

Reden afwijzing Opmerking

Stichting The Real Blue Band uw activiteiten als orkest mensen 

met meervoudige handicap 2.490,00€                 

Organisatie in staat om zelf activiteiten te 

bekostigen

Gemengd Koor Bavel "AmbiCiuS" uw activiteiten als gemengd koor

830,00€                    

Organisatie in staat om zelf activiteiten te 

bekostigen

Gratis huisvesting is wel toegekend

Popkoor BSUR uw activiteiten als popkoor

1.572,00€                 

Organisatie in staat om zelf activiteiten te 

bekostigen

Gratis huisvesting is wel toegekend

Art ring uw activiteiten van diverse exposities

245,00€                    

Organisatie in staat om zelf activiteiten te 

bekostigen

Gratis huisvesting is wel toegekend

Volksdansgroep K.B.O. Liesbos uw activiteiten als volksdansgroep

1.200,00€                 

Activiteiten dragen niet bij aan vastgestelde 

beleidsdoelen

Gemengd Koor Jubilate uw activiteiten als gemengd koor

1.500,00€                 

Organisatie in staat om zelf activiteiten te 

bekostigen

Gratis huisvesting is wel toegekend

Vereniging Novatunes / Zanggroep 

Novavoices

uw activiteiten als zangvereniging

1.560,00€                 

Organisatie in staat om zelf activiteiten te 

bekostigen

Gratis huisvesting is wel toegekend

LBHC The Barony Singers uw activiteiten als zangkoor

100,00€                    

Organisatie in staat om zelf activiteiten te 

bekostigen

Gratis huisvesting is wel toegekend

Jeugd- en tienerkoor Kikoba uw activiteiten als kinderkoor

2.358,00€                 

Organisatie in staat om zelf activiteiten te 

bekostigen

Bredaas Vrouwenkoor uw activiteiten als vrouwenkoor

1.630,00€                 

Organisatie in staat om zelf activiteiten te 

bekostigen

Gratis huisvesting is wel toegekend

De Baronica's uw activiteiten als koor

2.350,00€                 

Organisatie in staat om zelf activiteiten te 

bekostigen

Popkoor Njoy uw activiteiten als popkoor

1.048,00€                 

Organisatie in staat om zelf activiteiten te 

bekostigen

Gratis huisvesting is wel toegekend

Minirette Majorette Twirlpeloton 

"Doskonale"

Activititeiten als Marjorette en Twirl 

peleton 4.865,00€                 

Organisatie in staat om zelf activiteiten te 

bekostigen

Gratis huisvesting is wel toegekend

Toneelvereniging De Kameleon uw activiteiten als toneelvereniging

820,00€                    

Binnen de organisatie is geen sprake van 

rijksgediplomeerde artistieke leiding

gratis huisvesting afgewezen

Gemengd Koor 'Nootwaar' uw activiteiten als zangkoor

-€                          

Organisatie in staat om zelf activiteiten te 

bekostigen

Gemengde Zangvereniging Cantabile uw activiteiten als zangvereniging

5.850,00€                 

Organisatie in staat om zelf activiteiten te 

bekostigen

Gratis huisvesting is wel toegekend

Twirl- en Showteam "De Mañanagirls" uw activiteiten als twirl- en showteam

1.500,00€                 

Aanvraag onvolledig, is geen balans 

aangeleverd waaruit de financiële positie 

blijkt.

Gratis huisvesting is wel toegekend

Stichting Coke Van Jou ondersteuning van mantelzorg aan 

verslaafden 33.700,00€               

looptijd  project is afgelopen was een FMO project voor 3 jaar

Stichting Sociaal Kultureel Werk 

Nieuw Breda De Sa

uw activiteiten

114.060,00€             

Activiteiten dragen niet bij aan vastgestelde 

beleidsdoelen

Forian Sport en Beweging uw activiteiten voor jongeren en 

sport

-€                          

buiten behandeling gesteld aanvraagformulier is teruggestuurd wegens 

ontbreken gegevens. Formulier is niet 

geretourneerd

Bridgeclub "Het Liesbos" uw activiteiten als bridgeclub

750,00€                    

Activiteiten dragen niet bij aan vastgestelde 

beleidsdoelen

geen gratis huisvesting. Is 1e aanvraag

Stichting Mentorschap Breda mentorschap in het kader van het 

WMO 26.810,92€               

Activiteiten komen te beperkt ten goed aan 

ingezetenen van de gemeente Breda

Bridgeclub Brabantpark uw activiteiten als bridgeclub

250,00€                    

Activiteiten dragen niet bij aan vastgestelde 

beleidsdoelen

R.K. EHBO Vereniging Bavel uw activiteiten als EHBO-vereniging

250,00€                    

Activiteiten dragen niet bij aan vastgestelde 

beleidsdoelen

Computerclub Stichting Brac computerlessen voor 55-plussers

980,00€                    

Activiteiten dragen niet bij aan vastgestelde 

beleidsdoelen

S.V. Wilhelmina uw activiteiten als schietvereniging

313,00€                    

Activiteiten dragen niet bij aan vastgestelde 

beleidsdoelen

W-groep Breda-West uw activiteiten als W groep

5.000,00€                 

Activiteiten dragen niet bij aan vastgestelde 

beleidsdoelen

Algemene Nederlandse 

Gehandicapten Organisatie, af

Belangbehartiging gehandicapten

500,00€                    

Activiteiten dragen niet bij aan vastgestelde 

beleidsdoelen

KBO afdeling Ulvenhout uw activiteiten als ouderenbond

5.000,00€                 

Organisatie in staat om zelf activiteiten te 

bekostigen

wel gratis huisvesting

Stichting Koos & z'n vrouw uw activiteiten gericht op het uit het 

isolement halen van inwoners van 

Breda 5.000,00€                 

Activiteiten dragen niet bij aan vastgestelde 

beleidsdoelen

                                                                                                                                                                                         

Stichting Ypsilon regio Breda uw activiteiten als 

belangenorganisatie voor 

familieleden van mensen met 

schizofrenie of spychose 2.480,00€                 

Activiteiten dragen niet bij aan vastgestelde 

beleidsdoelen



Naam organisatie / instelling Omschrijving  Gevraagd 

bedrag 

Reden afwijzing Opmerking

Federatie Bredase Zwem- en 

Watersportverenigingen

gebruik Bredase zwembaden

80.296,25€               

Activiteiten dragen niet bij aan vastgestelde 

beleidsdoelen

tot en met 2011 ontving men deze susbidie 

op basis van beleidsregels 

subsidieverstrekking sportstimulering 2007. 

De regeling is ingetrokken en ter 

compensatie wordt de exploitatiebijdrage 

aan de exploitant van de Bredase 

zwembaden verstrekt

Humanitas Gezin in Balans project 

moedermaatjes 8.652,00€                 

onvoldoende budget; activiteiten zijn niet 

gericht op Breda; <10 deelnemers 

Zorgbelang Brabant NAH-Café 2012

1.200,00€                 

Activiteiten dragen niet bij aan vastgestelde 

beleidsdoelen

COC Regio Breda uw activiteiten gericht op bevorderen 

van persoonlijke emancipatiet.a.v. 

homoseksualiteit en 

man/vrouwrollen 10.054,00€               

Activiteiten dragen niet bij aan vastgestelde 

beleidsdoelen

K.B.O. Liesbos uw activiteiten als ouderenbond

750,00€                    

Organisatie in staat om zelf activiteiten te 

bekostigen

wel gratis huisvesting

De Zonnebloem, Rozenkrans Tuinzigt uw activiteiten gericht op bevorderen 

van sociale contacten met zieke en 

eenzame mensen 250,00€                    

Activiteiten dragen niet bij aan vastgestelde 

beleidsdoelen

De Bosrakkertjes jeugdactiviteiten in het buitengebied

500,00€                    

Organisatie in staat om zelf activiteiten te 

bekostigen

Stichting Scouting Haagse Beemden uw scoutingactiviteiten

8.926,67€                 

Organisatie in staat om zelf activiteiten te 

bekostigen

Stichting Spelende Kinderen In 

Princenhage

kinderactiviteiten in de wijk 

Princenhage 1.050,00€                 

Organisatie in staat om zelf activiteiten te 

bekostigen

Stichting Villa Boerebont uw activiteiten veilig leven & wonen 

2012 en activiteiten t.b.v. een 

gezinsvervangend tehuis voor 

overbelaste jongeren

70.000,00€               

Subsidie wordt niet verleend aan projecten 

die als een zelfstandige eenheid 

functioneren. Er vindt te weinig 

samernwerking plaats met professionele 

organisaties

Thebe / De IJpelaar (Holding 

Oranjehaeve - De IJpe

Ondersteuningsprogramma 

ontmoetingscentrum 4.634,23€                 

Organisatie in staat om zelf activiteiten te 

bekostigen

Thebe / De IJpelaar (Holding 

Oranjehaeve - De IJpe

overbruggende financiering van 

aanmelding tot indicatieinstelling 4.922,60€                 

Organisatie in staat om zelf activiteiten te 

bekostigen

Stichting Sociaal Cultureel Centrum 

De Beemdentil

Jongerenactiviteiten in Cultureel 

Centrum 3.000,00€                 

Organisatie in staat om zelf activiteiten te 

bekostigen

wel gratis huisvesting

Kookclub Scheldestraat uw activiteiten als kookclub

500,00€                    

Activiteiten dragen niet bij aan vastgestelde 

beleidsdoelen

gratis huisvesting afgewezen

ADHD-café Breda ADHD-cafe in 2012

1.800,00€                 

Activiteiten dragen niet bij aan vastgestelde 

beleidsdoelen

gratis huisvesting afgewezen

Stichting Alzheimer Nederland, afd. 

Breda e.o.

Alzheimercafe in 2012

-€                          

Activiteiten dragen niet bij aan vastgestelde 

beleidsdoelen

Katholieke Bond van Ouderen, 

afdeling Haagse Beemd

uw activiteiten als ouderenbond

250,00€                    

Organisatie in staat om zelf activiteiten te 

bekostigen

NVVH Vrouwennetwerk, afdeling 

Breda

activiteiten voor vrouwen gericht op 

participatie -€                          

Activiteiten dragen niet bij aan vastgestelde 

beleidsdoelen

gratis huisvesting afgewezen

Stichting De Baviaonen organisatie carnavalsactiviteiten voor 

jeugd Bavel 2.870,00€                 

Organisatie in staat om zelf activiteiten te 

bekostigen

Stichting Chatime uitgave Chatime magazine en 

organisatie diverse workshops 40.000,00€               

Activiteiten dragen niet bij aan vastgestelde 

beleidsdoelen

La Scoperta B.V. Talenten 

management

voorzetten en uitbouwen pilot Jeugd 

in de Haagse Beemden

71.200,00€               

er is reeds een opdracht voor de levering 

en implementatie van de methodiek 

verstrekt aan u. afhankelijk van deze 

uitkomsten zal de gemeente besluiten of en 

hoe de talentenscan verder wordt ingezet.

Buurtcentrum de Meidoorn inzake 

Jongerencentrum 't

activiteiten in de Meidoorn en 't Honk

7.500,00€                 

Activiteiten worden uitgevoerd door Surplus 

en zijn verwerkt in de offerte van Surplus.

Stichting Villa Boerebont 'Veilig leven & wonen 2012'

70.000,00€               

Subsidie wordt niet verleend aan projecten 

die als een zelfstandige eenheid 

functioneren. Er vindt te weinig 

samernwerking plaats met professionele 

organisaties

Stichting Oneness Africa inloop en advies en het geven van 

Nederlandse Taal en 

computercursussen 10.000,00€               

Activiteiten dragen niet bij aan vastgestelde 

beleidsdoelen

Stichting Pelita / commissie ex-KJBB huisvesting voor ontmoeting ouderen 

uit voormalig indie -€                          

Organisatie in staat om zelf activiteiten te 

bekostigen

Wordt alleen gratis huisvesting gevraagd



Naam organisatie / instelling Omschrijving  Gevraagd 

bedrag 

Reden afwijzing Opmerking

Stichting Scouting Prinsenbeek uw activiteiten als scouting

8.370,00€                 

Organisatie in staat om zelf activiteiten te 

bekostigen

Club van Vrijdenkers ontmoeting met kunstenaars uit 

verschillende delen van de wereld 5.710,00€                 

Activiteiten dragen niet bij aan vastgestelde 

beleidsdoelen

gratis huisvesting afgewezen

EHBO-vereniging Ulvenhout activiteiten als EHBO Ulvenhout

250,00€                    

Activiteiten dragen niet bij aan vastgestelde 

beleidsdoelen

gratis huisvesting afgewezen

E.H.B.O.-vereniging "Helpt Elkander" activiteiten als EHBO Teteringen

250,00€                    

Activiteiten dragen niet bij aan vastgestelde 

beleidsdoelen

gratis huisvesting afgewezen

Speelotheek "de Santenkraam" uw activiteiten als speelotheek

2.000,00€                 

Organisatie in staat om zelf activiteiten te 

bekostigen

Gratis huisvesting is wel toegekend

K.B.O., afdeling Prinsenbeek activiteiten als KBO

10.000,00€               

Organisatie in staat om zelf activiteiten te 

bekostigen

gratis huisvesting afgewezen

Jeugd Comité Teteringen organiseren van activiteiten voor 

Teteringse jeugd van 4 tot en met 12 

jaar 800,00€                    

Organisatie in staat om zelf activiteiten te 

bekostigen

Gratis huisvesting is wel toegekend

Stichting Theehuis Heuvel bevorderen integratie en participatie 

van allochtone en autochtone 

vrouwen uit Breda Zuidwest

500,00€                    

Activiteiten dragen niet bij aan vastgestelde 

beleidsdoelen

gratis huisvesting afgewezen

Stichting Jeugdraad Ulvenhout organisatie vlooienmarkt

3.050,00€                 

Activiteiten dragen niet bij aan vastgestelde 

beleidsdoelen

gratis huisvesting afgewezen

Migrantenraad Alle activiteiten genoemd in de 

uitvraag 2012

14.030.000,00€        

Uit aanvraag blijkt onvoldoende hoe u de 

aanvraag wilt realiseren. Daarnaast is de 

verhouding tussen kostprijs en inzet van 

professionals niet inzichtelijk

Woonzorgcentrum De Donk (Stichting 

Elisabeth)

uw zondagmiddagsoosactiviteiten

16.000,00€               

Activiteiten dragen niet bij aan vastgestelde 

beleidsdoelen

ROC West-Brabant project op weg naar de start

72.000,00€               

Activiteiten dragen niet bij aan vastgestelde 

beleidsdoelen

Stichting de Honingraad Basale en informele psychosociale 

ondersteuning aan met met kanker, 

hun naasten en nabestaanden

15.000,00€               

Organisatie in staat om zelf activiteiten te 

bekostigen

Thebe / De IJpelaar (Holding 

Oranjehaeve - De IJpe

ondersteuningsgroepen voor 

mantelzorgers 10.107,60€               

Organisatie in staat om zelf activiteiten te 

bekostigen

Thebe / De IJpelaar (Holding 

Oranjehaeve - De IJpe

activiteiten de IJpelaar

30.010,00€               

Organisatie in staat om zelf activiteiten te 

bekostigen

Stichting Rolerisuit uw activiteiten om mobiel 

gehandicapten in groepsverband de 

mogelijkheid te geven de dagelijkse 

sleur te doorbreken met een 

uitstapje 40.000,00€               

Activiteiten dragen niet bij aan vastgestelde 

beleidsdoelen

De Ambassade voor Creatieve Zaken bevorderen cult. bewustzijn & 

creativiteit.. 5.000,00€                 

Activiteiten dragen niet bij aan vastgestelde 

beleidsdoelen

Seniorensociëteit Zandberg huisvestingssubsidie 

seniorensocieteit 2.655,00€                 

Activiteiten dragen niet bij aan vastgestelde 

beleidsdoelen

Stichting Geeren-Noord uw activiteit leren omgaan met de 

computer 750,00€                    

Activiteiten dragen niet bij aan vastgestelde 

beleidsdoelen

Stichting Belangenbehartiging 

Surinaamse Senioren

uw activiteiten thema en 

voorlichtingsbijeenkomsten voor 

ouderen 1.400,00€                 

Activiteiten dragen niet bij aan vastgestelde 

beleidsdoelen

Stichting Social Work Breda het project Wijkwerker, activiteiten 

ter bevordering van de 

zelfredzaamheid van jongeren 29.250,00€               

uw aanvraag maakt onderdeel uit van een 

gezamenlijke aanvraag en wordt dus niet 

individueel gehonoreerd

Stichting Scouting Regio De Baronie uw scoutingactiviteiten

4.000,00€                 

Organisatie in staat om zelf activiteiten te 

bekostigen

Humanitas District Zuid Home Start Breda 2012

108.011,00€             

uw aanvraag maakt onderdeel uit van een 

gezamenlijke aanvraag en wordt dus niet 

individueel gehonoreerd

Nationale Vereniging de Zonnebloem, 

afd. Heuvel

uw activiteiten voor ouderen en 

zieken 1.000,00€                 

Activiteiten dragen niet bij aan vastgestelde 

beleidsdoelen

Stichting Jeugdhonk De Pekhoeve uw jeugdactiviteiten

1.000,00€                 

Organisatie in staat om zelf activiteiten te 

bekostigen

Doe, leef en beweegdag Gezondheidsbeurs november 2012

13.250,00€               

Activiteiten dragen niet bij aan vastgestelde 

beleidsdoelen

Stichting HiP uw activiteit Hip Hulplijn

12.500,00€               

Activiteiten dragen niet bij aan vastgestelde 

beleidsdoelen

advies om samenwerking te zoeken met 

Stib, Wij,BCG en BredaActief

KBO Breda-Oost uw activiteiten als ouderenbond

500,00€                    

Organisatie in staat om zelf activiteiten te 

bekostigen

gewezen op de mogelijkheid om in 2012 

subsidie aan te vragen in het kader van 

Verzilvering@Breda



Naam organisatie / instelling Omschrijving  Gevraagd 

bedrag 

Reden afwijzing Opmerking

Stichting Leef en Geef Ulvenhout fietsevenement met medisch / 

sociaal doel 500,00€                    

Activiteiten dragen niet bij aan vastgestelde 

beleidsdoelen

Fatiha Didi (vrouwen Incom Buurthuis 

Geeren-Noord)

educatief project 'Werelds koken'

500,00€                    

Activiteiten dragen niet bij aan vastgestelde 

beleidsdoelen

Kober Kindercentra uitvoering BSO-plus project

106.626,00€             

uw aanvraag maakt onderdeel uit van een 

gezamenlijke aanvraag en wordt dus niet 

individueel gehonoreerd

Stichting Ulvenhouts Carnaval stimuleren en faciliteren Ulvenhouts 

Carnaval 11,11€                      

Organisatie in staat om zelf activiteiten te 

bekostigen

wel gratis huisvesting 6 dagdelen grote zaal 

Pekhoeve

KBO, afdeling Bavel uw activiteiten als ouderenbond

13.395,00€               

Organisatie in staat om zelf activiteiten te 

bekostigen

wel gratis huisvesting 193 dagdelen in 't 

Klooster

Katholieke Bond van Ouderen Breda-

Zuid

uw activiteiten als ouderenbond

1.377,00€                 

Organisatie in staat om zelf activiteiten te 

bekostigen

wel gratis huisvesting  23 dagdelen in 

Vianden

ROC West-Brabant Kellebeek 

College

project 'Matchpoint'

223.059,00€             

Organisatie in staat om zelf activiteiten te 

bekostigen

Woensdagavondvrouwenclub 

Gerardus Majella

uw hobbyactiviteiten voor vrouwen

1.850,00€                 

Activiteiten dragen niet bij aan vastgestelde 

beleidsdoelen

Dinsdagmiddag Hobbieclub De 

Muizen Gerardus Majell

uw activiteiten als hobbyclub

1.710,00€                 

Activiteiten dragen niet bij aan vastgestelde 

beleidsdoelen

Stichting Loketbegeleiding Bavel-

Ulvenhout

uw activiteiten als loketbegeleider 

voor inwoners van Bavel en 

Ulvenhout 500,00€                    

Activiteiten dragen niet bij aan vastgestelde 

beleidsdoelen

Naaicursus uw activiteiten als naaiclub

1.900,00€                 

Activiteiten dragen niet bij aan vastgestelde 

beleidsdoelen

De Zuidwester / Tender uw offerte op de uitvraag 

Samen@Breda 581.508,00€             

Activiteiten dragen niet bij aan vastgestelde 

beleidsdoelen

Vereniging voor Russisch-sprekenden 

"Vmeste" Breda

uw  creatieve activiteiten voor 

russisch en nederlands sprekende 

kinderen 750,00€                    

aanvraag is onvolledig

Stichting Vrijwillige Hulpdienst 

Ulvenhout-Bavel

uw activiteiten als hulpdienst

geen, alleen gratis huisvesting

Te weinig activiteiten en deelnemers

Woonzorgcentrum Raffy organisatie Pasar Raffy

2.965,00€                 

Organisatie in staat om zelf activiteiten te 

bekostigen

Woonzorgcentrum De Donk (Stichting 

Elisabeth)

Silverfitness project voor ouderen uit 

Ulvenhout, Bavel, Breda, Galder en 

S 11.330,00€               

Organisatie in staat om zelf activiteiten te 

bekostigen

Woonzorgcentrum Raffy uw participatie en integratie 

activiteiten 2.585,00€                 

Organisatie in staat om zelf activiteiten te 

bekostigen

Woonzorgcentrum Raffy uw activiteiten voor Turkse ouderen

2.250,00€                 

Organisatie in staat om zelf activiteiten te 

bekostigen

Stichting Arjati uw ontmoetingsactiviteiten 

1.900,00€                 

Organisatie in staat om zelf activiteiten te 

bekostigen

Stichting Elisabeth, locatie Zorg- en 

Behandelcent

het organiseren van activiteiten voor 

wijkbewoners 5.000,00€                 

Organisatie in staat om zelf activiteiten te 

bekostigen

Stichting Elisabeth, locatie Woon- 

Zorgcentrum Ove

acitviteiten ter bevordering van 

zelfredzaamheid oudere bewoners 32.000,00€               

Organisatie in staat om zelf activiteiten te 

bekostigen

Stichting Elisabeth, locatie Woon- 

Zorgcentrum Ove

activiteiten voor wijkbewoners van 

GWI 13 9.996,00€                 

Organisatie in staat om zelf activiteiten te 

bekostigen

Stichting GGZ Breburg Persoonlijk Steunsysteem als 

onderdeel van MASS Breda 151.890,00€             

aanvraag is duurder dan vergelijkbare 

aanvragen

Stichting IWMO 'Ladies Out'

99.150,00€               

Activiteiten dragen niet bij aan vastgestelde 

beleidsdoelen

Stichting IWMO 'Toeleiden naar werk / participatie'

90.900,00€               

Subsidie wordt niet verleend aan projecten 

die als een zelfstandige eenheid 

functioneren. Er vindt te weinig 

samernwerking plaats met professionele 

organisaties

Stichting IWMO Vrijwilligerswerk

176.800,00€             

Verstrekking leidt tot overschrijding van het 

subsidieplafond

Stichting IWMO Mentorenproject 2012

56.375,00€               

de door u aangevraagde activiteiten dienen 

te worden uitgevoerd onder de CJG 

vlag.Uw instelling maakt geen deel uit van 

het CJG netwerk

Stichting IWMO Preventie en voortijdig 

schoolverlaten

133.470,00€             

Het is niet inzichtelijk of de inzet kwalitatief  

en kwantitatief in verhouding staan tot de te 

organiseren activiteiten en of deze ingezet 

worden tegen een realistische kostprijs

65+ soos uw activiteiten als ouderensoos

1.162,50€                 

Activiteiten dragen niet bij aan vastgestelde 

beleidsdoelen



Naam organisatie / instelling Omschrijving  Gevraagd 

bedrag 

Reden afwijzing Opmerking

Stichting Swing act. mensen verstandelijke 

beperking 15+ 1.440,00€                 

Activiteiten dragen niet bij aan vastgestelde 

beleidsdoelen

Stichting Elisabeth, locatie Woon- 

Zorgcentrum Wes

open dagbesteding voor 

wijkbewoners 4.330,00€                 

Organisatie in staat om zelf activiteiten te 

bekostigen

Stichting Elisabeth, locatie Woon- 

Zorgcentrum Wes

varia-avonden voor wijkbewoners

5.000,00€                 

Organisatie in staat om zelf activiteiten te 

bekostigen

Stichting op Eigen-Wijze bevorderen zelfredzaamheid 

jongeren 16 tot en met 27 jaar 334.058,00€             

Verstrekking leidt tot overschrijding van het 

subsidieplafond

Orestes-group geven deskundige hulp lln complexe 

hulpvraag 89.376,00€               

Verstrekking leidt tot overschrijding van het 

subsidieplafond

Onyx de bevordering van de 

samenwerking tussen voormalige  

onderwijskansen schol

12.000,00€               

in het kader van de beleidsafstemming 

tussen gemeente en BOB zal uw 

samnewerkingsverband als kenniscentrum 

worden betrokken voor de uitwerking van 

relevante thema's.

Stichting School's Cool Breda hulp aan lln bij 1e 2 jaar middelbare 

school 27.670,00€               

Activiteiten dragen niet bij aan vastgestelde 

beleidsdoelen

Werkgroep Ouderen Breda uw activiteiten voor ouderen

4.665,00€                 

Activiteiten dragen niet bij aan vastgestelde 

beleidsdoelen

Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant uitvoeren van het project Kanz

70.000,00€               

Verstrekking leidt tot overschrijding van het 

subsidieplafond

organisatie is gevraagd om deel te nemen 

in verdere vormgeving Bredase beleid ten 

aanzien van schoolvervangende projecten.

Stichting Social Work Breda project 'Wijkwerker'

244.800,00€             

uw aanvraag maakt onderdeel uit van een 

gezamenlijke aanvraag en wordt dus niet 

individueel gehonoreerd

Stichting Bavel 10+ activiteiten voor de Bavelse Jeugd 

van 12 tot 14 jaar 2.288,00€                 

Organisatie in staat om zelf activiteiten te 

bekostigen

Gratis huisvesting is wel toegekend

Stib, Steunpunt Informele Zorg Breda organisatie parkinsoncafé 2012

500,00€                    

Activiteiten dragen niet bij aan vastgestelde 

beleidsdoelen

Breda-Actief uw aanvraag Actief naar Werk

675.000,00€             

De partijen waarmee u de aanvragen in 

gezamelijkheid heeft ingediend hebben 

afzonderlijk al middelen ontvangen

afwijzing verwerkt in de totale toekenning 

van Breda Actief

Breda-Actief Taalmaatjes

154.000,00€             

Activiteiten dragen niet bij aan vastgestelde 

beleidsdoelen

afwijzing verwerkt in de totale toekenning 

van Breda Actief

Breda-Actief uw aanvraag Kans en Kracht

80.764,00€               

dit was een tijdelijk project waarbij de 

afspraak was dat het vanaf 2012 zelf 

gefinancierd zou worden

afwijzing verwerkt in de totale toekenning 

van Breda Actief

Stichting De Cultuurkantine kunst- en cultuuractiviteiten voor 

kinderen die verblijven in 

jeugdzorginstellingen in Breda 22.805,00€               

Activiteiten dragen niet bij aan vastgestelde 

beleidsdoelen

Daarnaast ook te weinig samenwerking met 

andere partners binnen het CJG

Hia Brabant project Woman Fit

53.575,00€               

Activiteiten dragen niet bij aan vastgestelde 

beleidsdoelen

Nieuwe stichting en daarom geen eigen 

vermogen

Stichting The Colour Kitchen project Colour your dreams

25.000,00€               

de gerekende kosten per traject zijn niet 

kostenefficient

ook het subsidieplafond wordt 

overschreden

Stichting 100 jaar NAC organisatie feestweekend rondom 

100-jarig bestaan 5.000,00€                 

Activiteiten dragen niet bij aan vastgestelde 

beleidsdoelen

Hobbyclub het Ateliertje hobbyclub voor mensen tussen 45 

en 60 jaar 1.850,00€                 

Activiteiten dragen niet bij aan vastgestelde 

beleidsdoelen

Stichting CareynZuweAveant Preventieprogramma Senioren

14.045,56€               

Organisatie in staat om zelf activiteiten te 

bekostigen

Fatiha Didi (Vrouwen Incom Buurthuis 

Geeren-Noord)

activiteiten voor vrouwen uit Geeren-

Noord -€                          

Activiteiten dragen niet bij aan vastgestelde 

beleidsdoelen

Aanvraag is voor gratis huisvestingf

De Heuvelmolentjes toneelactiviteiten voor kinderen

5.000,00€                 

Activiteiten dragen niet bij aan vastgestelde 

beleidsdoelen

Nomad Firm Project Op eigen kracht vooruit, 

zelfredzaamheid en 

verantwoordelijkheid in praktijk 89.576,00€               

Activiteiten dragen niet bij aan vastgestelde 

beleidsdoelen

trajectbegeleiding van 1 a 2 personen

Jeugd Centrale Biesdonk activiteiten voor kinderen van 4 tot 

12 jaar in Biesdonk 1.870,00€                 

Activiteiten dragen niet bij aan vastgestelde 

beleidsdoelen

Hobby Club uw activiteiten als hobbyclub

750,00€                    

Activiteiten dragen niet bij aan vastgestelde 

beleidsdoelen

Vrouwenclub Driesprong activiteiten waarin vrouwen elkaar 

helpen zich persoonlijk te 

ontwikkelen 1.000,00€                 

Activiteiten dragen niet bij aan vastgestelde 

beleidsdoelen

aanvraag voor huisvestingskosten

Stichting Geeren-Noord fiets- en naailessen voor allochtone 

vrouwen 750,00€                    

Activiteiten dragen niet bij aan vastgestelde 

beleidsdoelen

Gratis huisvesting is niet toegekend

Avans Hogeschool / 

Expertisecentrum Veiligheid

Netwerk werken met Risicojongeren

3.000,00€                 

Activiteiten komen te beperkt ten goed aan 

ingezetenen van de gemeente Breda



Naam organisatie / instelling Omschrijving  Gevraagd 

bedrag 

Reden afwijzing Opmerking

Stichting Wijkraad Brabantpark activiteiten Brabantpark festival, 

Theater festival, wijkkrant, Bewegen 

in Brabantpark en GWI en ouderen

23.000,00€               

Activiteiten dragen niet bij aan vastgestelde 

beleidsdoelen

staat los van de reguliere activiteiten als 

wijkraad

Stichting ParaGamesBreda organisatie ParaGames Breda

-€                          

Activiteiten komen te beperkt ten goed aan 

ingezetenen van de gemeente Breda

is geen echte aanvraag, meer een verzoek 

om een bijdrage


