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Vereniging / organisatie  subsidie 2022  subsidie 2023 

Dorpsblad Caskra € 1.091,00 € 1.091,00 

‘t Hoogeloontje € 2.380,00 € 2.380,00 

Van Aalsten tot Goor € 991,00 € 991,00 

      

Muzikale basisvorming in onderwijs € 30.000,00 € 30.000,00 

Bibliotheek De Kempen € 469.050,00 € 498.526,00 

      

Individuele subsidies muziek/cultuur € 103.000,00 € 103.000,00 

Voedselbank € 2.000,00 € 2.000,00 

      

Voetbal Bladella € 24.678,00 € 24.734,00 

Voetbal Casteren € 5.595,00 € 5.874,00 

Voetbal Hapert  € 13.645,00 € 13.374,00 

Voetbal Netersel  € 6.131,00 € 6.131,00 

Voetbal Hoogeloon € 8.428,00 € 8.383,00 

Korfbalvereniging Bladella € 4.493,00 € 4.493,00 

Korfbalvereniging KVC € 4.945,00 € 7.418,00 

Korfbalvereniging NECA € 3.455,00 € 0,00 

Tennis Hellekens Hapert € 2.875,00 € 3.489,00 

VLTB € 4.507,00 € 4.061,00 

Handbal Saturnus € 2.652,00 € 2.517,00 

Ponyclub St. Martinus Hapert € 1.434,00 € 610,00 

Gym-en turn Avanti € 5.047,00 € 3.471,00 

Volleybal Bladel € 3.609,00 € 2.919,00 

Zwemvereniging Platella € 18.959,00 € 18.959,00 

Badminton Bladel-H’loon € 1.585,00 € 1.585,00 

Basketbal Bladel € 1.861,00 € 1.826,00 

Judo Bladel € 1.999,00 € 2.310,00 

Het Snelle Wiel € 2.485,00 € 2.206,00 

Hockeyclub Eersel € 1.649,00 € 1.704,00 

Show- en Dansgroep Quality € 0,00 € 2.298,00 

St. Kempen Run € 0,00 € 500,00 

St. Wielerevenementen Het Snelle Wiel € 0,00 € 1.500,00 

Stichting Kempen in Beweging € 0,00 € 1.000,00 

      

Harmonie L’Union € 18.427,00 € 19.362,00 

PUUR Poporkest € 6.051,00 € 6.306,00 

Muziekvereniging Kunst Adelt € 20.799,00 € 20.205,00 

Fanfare Wilhelmina € 17.137,00 € 18.037,00 

Muziekvereniging St.Willibrordus € 11.571,00 € 12.113,00 

Show- en drumfanfanfare St. Joris € 13.665,00 € 13.683,00 

Toneelvereniging Pardoes € 1.500,00 € 1.500,00 

Toneelver. St Pancratius € 1.500,00 € 1.500,00 
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Toneelvereniging De Eenakter € 1.000,00 € 1.000,00 

Toneelvereniging Casteren € 1.000,00 € 1.000,00 

Streekomroep De Kempen € 10.307,00 € 10.307,00 

Blaalse School € 0,00 € 1.000,00 

Stimuleringsregeling cultuurinnovatie € 4.000,00 € 4.000,00 

      

Heemkunde Pladella villa € 8.000,00 € 9.000,00 

Oranjecomité Hoogeloon € 446,00 € 460,00 

Oranjecomité Bladel € 1.167,00 € 1.167,00 

Dodenherdenking Bladel € 650,00 € 650,00 

Sinterklaasintocht Bladel € 935,00 € 931,00 

Oranjecomité Netersel € 376,00 € 380,00 

Sinterklaascomité Netersel € 346,00 € 347,00 

Oranjeviering Hapert € 749,00 € 764,00 

Oranjecomité Casteren € 367,00 € 373,00 

St Nicolaascomité Hapert € 641,00 € 645,00 

Sint Nicolaascomité Hoogeloon € 395,00 € 409,00 

Sint Nicolaascomité Casteren € 319,00 € 325,00 

Comité 4-5 mei Hoogeloon € 650,00 € 650,00 

Kempenoptocht € 500,00 € 500,00 

carnavalswagenbouwers (jeugd) € 9.000,00 € 9.000,00 

Kerststal Bladel € 277,00 € 277,00 

Kerststal Casteren € 277,00 € 277,00 

Kerststal Hapert € 277,00 € 277,00 

Kerststal Hoogeloon € 277,00 € 277,00 

Kerststal Netersel € 277,00 € 277,00 

Speeltuin Hofstad € 2.846,00 € 3.000,00 

      

Slachtofferhulp € 4.036,00 € 4.036,00 

Lumens Groep (AMW) € 127.235,00 € 131.154,00 

      

Stichting Cluster Senioren Bladel € 1.800,00 € 1.800,00 

Wel!Cordaad € 135.882,00 € 137.241,00 

NAH Zelfhulpgroep € 800,00 € 800,00 

Seniorenvereniging Bladel (inclusief Zo-
merschool) 

€ 20.188,00 € 20.312,00 

KBO Casteren € 4.146,00 € 4.230,00 

KBO Hapert € 14.688,00 € 14.896,00 

Seniorenvereniging Hoogeloon € 7.513,00 € 7.737,00 

KBO Netersel € 3.894,00 € 3.978,00 

Blaalse Pot € 0,00 € 860,00 

Zorginformatiepunt Casteren € 1.100,00 € 1.100,00 

De Goei Kamer € 1.200,00 € 1.200,00 

Buurthulp Netersel € 1.850,00 € 1.850,00 



 4 

Steunpunt Den Bogerd Hoogeloon € 24.540,00 € 24.540,00 

Steunpunt De Kloostertuin Hapert € 24.880,00 € 24.880,00 

Stichting Dienstencentrum Bladel € 17.500,00 € 17.500,00 

Biljartruimte D’n Opstoot  € 11.500,00 € 11.500,00 

Alzheimer Nederland Zuidoost-Brabant € 1.076,00 € 1.076,00 

      

Mantelzorg/respijt Steunpunt De Klooster-

tuin 
€ 1.300,00 € 1.300,00 

MEE ZO Brabant informele zorg € 5.735,00 € 7.714,00 

MEE ZO Brabant Clientondersteuning  € 125.830,00 € 123.166,00 

Autisme Informatie Centrum de Kempen € 1.200,00 € 1.200,00 

GGzE mantelzorgondersteuning € 15.842,00 € 16.499,00 

      

Zwemvereniging De Dobbers € 750,00 € 750,00 

Nationale Ziekendag € 300,00 € 0,00 

Platform Gehandicapten Bladel € 1.280,00 € 1.280,00 

Reumapatiëntenver. De Kempen € 2.587,00 € 2.587,00 

Het Kompas € 6.093,00 € 6.093,00 

Zorgboerderij De Hooiberg € 41.479,00 € 49.500,00 

De Hoeksteen € 8.650,00 € 8.980,00 

      

Vluchtelingenwerkgroep Bladel € 20.000,00 € 20.000,00 

      

Den Herd (incl. bijdrage theaterprogram-

ma) 
€ 181.075,00 € 183.222,00 

D'n Aord € 96.438,00 € 98.500,00 

Den Tref € 42.460,00 € 0,00 

MFA Hapert € 127.734,00 € 258.088,00 

D'n Anloôp € 87.221,00 € 89.114,00 

De Poel € 54.173,00 € 55.390,00 

      

Kindervakantiewerk Hoogeloon € 2.048,00 € 2.048,00 

Kindervakantiewerk Casteren € 1.366,00 € 1.366,00 

Oewakadoe Hapert € 2.519,00 € 2.519,00 

Mezzeveulespeule Bladel € 3.974,00 € 3.974,00 

Kindervakantiewerk Netersel € 1.257,00 € 1.257,00 

Stichting Jong Nederland Hapert € 2.984,00 € 2.984,00 

Scouting Willibrordus € 14.795,00 € 14.795,00 

Scouting Jubam Duizel € 1.296,00 € 1.296,00 

St. Brood en Spelen € 3.500,00 € 3.500,00 

Ijsbaantjes € 1.250,00 € 1.250,00 

@7 jongerenruimte Hapert € 750,00 € 750,00 

      

EHBO Bladel € 400,00 € 400,00 

EHBO Hapert € 400,00 € 400,00 
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EHBO Hoogeloon/Casteren € 1.000,00 € 1.000,00 

AED Werkgroep € 6.600,00 € 8.100,00 

Novadic-Kentron € 14.637,00 € 15.098,00 

Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost € 350,00 € 350,00 

Veteranen Stichting de Kempen € 1.280,00 € 1.280,00 

      

Totaal subsidieplafond: € 2.019.569,00 € 2.229.389,00 
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Dorpsbladen 

De dorpsbladen in de kleine kernen Casteren, Hoogeloon en Netersel krijgen subsidie ter bevordering 
van de eigen identiteit van de kleine kernen. 
 

Bibliotheek de Kempen 
Bibliotheek de Kempen voert de taken uit die volgens de Wet Stelsel Openbare Bibliotheken (WSOB) 
zijn ondergebracht bij de Koninklijke Bibliotheek. De samenwerkende gemeenten (Bergeijk, Bladel, 

Cranendonck, Eersel, Oirschot, Reusel -de Mierden en Valkenswaard) en Bibliotheek De Kempen 
(BDK) organiseren samen het bibliotheekwerk in de regio. Een strategische visie vormt het kader voor 
bibliotheekwerk. In een bestuursovereenkomst zijn afspraken vastgelegd over de samenwerking en de 

gemeenschappelijke en regionale uitvoering van het bibliotheekwerk.  
 
Vormings- en ontwikkelingswerk: muzikale en kunstzinnige vorming  

Het beleid voor de muzikale en culturele vorming is gericht op de volgende doelstellingen:  
- aan alle leerlingen uit het primair onderwijs een aanbod van muzikale basisvorming geven waarmee 

zij desgewenst toegang kunnen krijgen tot instrumentale of vocale vorming;  

- inwoners tussen de 6 en 21 jaar stimuleren tot deelname aan vormende activiteiten op het gebied 
van muziek, dans en drama door bij te dragen in de kosten van deelname middels individuele subsi-
die.  

 
Muzikale basisvorming op de scholen voor primair onderwijs 
Alle basisscholen in Bladel hebben muzikale basisvorming in het  lesaanbod opgenomen. Alle groepen 

vier en vijf volgen deze lessen en de scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de invulling van de muzi-
kale basisvorming.   
 

Individuele subsidiëring muzikale en culturele vorming 
In het kader van de Uitvoeringsregeling Individuele subsidiëring muzikale en culturele vorming zijn in 
het schooljaar 2021-2022 in totaal 213 aanvragen ingediend, waarvan 206 aanvragen toegekend. In 

het schooljaar 2020-2021 zijn er 199 aanvragen toegekend.  
 
Conform de Nadere regels individuele subsidiëring muzikale en culturele vorming wordt het normbe-

drag jaarlijks geïndexeerd. Dit omdat het salaris van de docent een belangrijke factor is voor de hoog-
te van het lesgeld. Voor het cursusjaar 2021-2022 bedroeg het maximum subsidiebedrag € 441,-. 
Doorberekend naar het budgetplafond voor het rugzakjesmodel bedroeg het budgetplafond 

€103.000,-. Dit kon verhoogd worden tot 105.500,- maar was niet noodzakelijk voor cursusjaar 2021-
2022. Beide bedragen kunnen voor 2022-2023 geïndexeerd worden volgens de CBS dienstenprijsin-
dex. Het maximum subsidiebedrag per cursus bedraagt daarmee €450,-. Het budgetplafond kan geïn-

dexeerd worden op € 109.300,- 
 
Omdat er in het afgelopen cursusjaar echter sprake was van een budgetoverschot van ongeveer 

€37.000,- wordt een verhoging van het budgetplafond niet noodzakelijk geacht. Daarom wordt voor-
gesteld om voor 2023 een bedrag van € 103.000,- te oormerken als budgetplafond voor de uitvoe-
ringsregeling individuele subsidiëring muzikale en culturele vorming.  

 
Voedselbank Bladel 
De voedselbank zet zich met vrijwilligers in voor een doelgroep die het hard nodig heeft. Steeds meer 

mensen maken gebruik van de diensten van de voedselbanken die zo ook bereiken dat er minder 
goederen verspild worden. Daarnaast vervullen ze een toeleidingsfunctie door de gebruikers te wijzen 
op andere regelgeving, bijvoorbeeld het minimabeleid.  

 
Sport en recreatie 
Iedere sportvereniging (met minimaal 15 Bladelse jeugdleden) krijgt een instandhoudingssubsidie en 

een waarderingssubsidie, afhankelijk van het aantal jeugdleden. Daarnaast wordt er ook nog een be-
drag per jeugdlid gegeven. Dit alles met als doel de jeugdsport te stimuleren. 
 

Muziekverenigingen 
De inwoners van de gemeente Bladel de mogelijkheid bieden om actief dan wel passief deel te nemen 
aan muzikale activiteiten op het terrein van de amateuristische kunstbeoefening. 

 
Toneelverenigingen 
De toneelverenigingen krijgen een jaarlijkse waarderingssubsidie. Er wordt hierbij onderscheid ge-

maakt tussen verenigingen die wel of geen jeugdtoneel aanbieden. 
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Stichting Streekomroep De Kempen 

In het kader van de gemeentelijke zorgplicht voor een lokale omroep per 2010 is in de nieuwe Media-
wet 2008 artikel 2.170 opgenomen. Hierin is onder andere bepaald dat het college zorgt voor de be-
kostiging van het functioneren van de lokale publieke media-instelling.  

 
Heemkundige Kring Pladella Villa 
Het tot stand brengen of in stand houden van voorzieningen om zoveel mogelijk facetten van ons cul-

tureel erfgoed te behouden en de inwoners van onze gemeente de mogelijkheden bieden om daarvan 
kennis te nemen. 
 

Blaalse School  
Deze vereniging van amateur schilders en -tekenaars geven geen les, maar organiseren jaarlijks 
workshops o.l.v. professionele kunstenaars om leden te stimuleren en te inspireren. Hiervoor krijgen 

ze een waarderingssubsidie. 
 
Stimuleringsregeling cultuurinnovatie 

Om invulling te geven aan de uitgangspunten vernieuwing, cultuurdeelname en kunst heeft de ge-
meente een stimuleringsregeling cultuurinnovatie. Via deze regeling kunnen projecten worden onder-
steund die een bijdrage leveren aan vernieuwing en/of cultuurdeelname en/of openbare beeldende 

kunst. De initiatieven voor deze projecten kunnen worden genomen door cultuurmakers en cultuur-
dragers.  

 
Koningsdagactiviteiten 
Voor het organiseren van kinderactiviteiten ter gelegenheid van Koningsdag, waardoor de gebruiken 

en tradities rondom de viering van dit feest in stand worden gehouden, wordt jaarlijks subsidie be-
schikbaar gesteld. 
 

Kerststallen 
In alle kernen van de gemeente Bladel wordt elk jaar in de maand december een kerststal opge-
bouwd. De gemeente levert middels een jaarlijkse subsidie een bijdrage in de kosten van een (ver-

plichte) WA- + brandverzekering.  
 
Dodenherdenking 

Voor het organiseren van de dodenherdenking op 4 mei wordt jaarlijks een subsidie beschikbaar ge-
steld. 
 

Intocht Sint Nicolaas  
Voor het organiseren van een feestelijk onthaal van de goedheiligman, waardoor de gebruiken rond-
om de viering van dit feest in stand worden gehouden, wordt jaarlijks subsidie beschikbaar gesteld. 

 
Stichting Kempenoptocht Hapert 
De Kempenoptocht in Hapert is de enige overgebleven jaarlijkse optocht. Zij krijgen jaarlijks een 

waarderingssubsidie. 
 
Waarderingsbijdragen aan (jeugdige) carnavalswagenbouwers 

Het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat er binnen de gemeente zinvolle activiteiten zijn die jon-
geren aanspreken. Het bouwen van een carnavalswagen is een van de activiteiten waar veel jongeren 
bij betrokken zijn. Om onze waardering voor zowel de activiteit als het uiteindelijke resultaat te laten 

blijken, wordt er jaarlijks een waarderingsbudget beschikbaar gesteld. 
 
Stichting Brood en Spelen; Totaalfestival 

In Bladel worden jaarlijks de zogenaamde zomerfeesten georganiseerd. Het programma is door de 
jaren heen gegroeid tot een veelzijdig gebeuren met muziek, theater, beeldende kunst en activiteiten 
voor kinderen. Het Totaalfestival is een begrip in de regio en mag zich jaarlijks verheugen in grote 

bezoekersaantallen. De veelzijdigheid binnen het programma, de medewerking van ruim 150 vrijwil-
ligers, de grote bezoekersaantallen, de regionale uitstraling en de positieve bijdrage die daarmee 
wordt geleverd aan de promotie van onze gemeente, verdient een passende waardering. 

 
@7 jongerenruimte 
Sinds 2010 organiseert de stichting jongerenruimte @7 activiteiten in Hapert voor jongeren in de leef-
tijd van 12 tot 16 jaar. Dit met als doelstelling het bewerkstelligen van maatschappelijke participatie 

van deze jongeren door middel van het aanbieden van een plek om op vrijdagavond samen activitei-
ten te ontplooien, onder toezicht van vrijwilligers.  
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Stichting Vluchtelingenhulp Bladel 
De stichting Vluchtelingenhulp Bladel richt zich op het aanbieden van de juiste materiële hulp en im-

materiële ondersteuning aan vluchtelingen die zich in de gemeente Bladel vestigen. Vluchtelingenhulp 
biedt ondersteuning op een breed scala van maatschappelijke terreinen, zoals: huisvesting, gezins-
hereniging, financiën, gezondheidszorg, onderwijs, het vinden van werk, het gezin, vrijetijdsbesteding, 

rechtspositie en het opbouwen van een sociaal netwerk. Hierbij wordt intensief samengewerkt met de 
gemeente Bladel, Kempenplus, woningstichting de Zaligheden en het COA. 
 

Gemeenschapshuizen  
Er wordt jaarlijks subsidie beschikbaar gesteld voor het beheren / exploiteren van het gemeenschaps-
huis in iedere kern. 

 
Kindervakantiewerk 
De kindervakantiecomités verzorgen in de zomervakantie op lokaal niveau gedurende meerdere  

dagen een ochtend- of middagvullend programma voor de jeugd van 4-12 jaar.  
 
Stichting Jong Nederland Hapert 

Het (wekelijks) organiseren van activiteiten voor jongeren om deze op een ongedwongen en gezellige 
manier, in groepsverband, bezig te houden op het gebied van sport en spel, creativiteit en buitenleven 
onder (bege)leiding van vrijwillig(st)ers. De stichting ontvangt hiervoor een vast bedrag per jaar. 

 
Scouting St. Willibrord Bladel en Jubam Duizel 
Het (wekelijks) organiseren van activiteiten voor jongeren om deze op een ongedwongen en gezellige 

manier, in groepsverband, bezig te houden op het gebied van sport en spel, creativiteit en buitenleven 
onder (bege)leiding van vrijwillig(st)ers. De scoutings ontvangen hiervoor een vast bedrag per jaar. 
 

Stichting Speeltuin De Hofstad Bladel 
Voor het in stand houden en beheren van speeltuin "De Hofstad" wordt jaarlijks een subsidie beschik-
baar gesteld. 

 
Ijsbaantjes 
De gemeente Bladel staat garant om kosten (tot een maximum van € 250,00 per kern) te dekken om 
zo in de wintermaanden een natuurijsbaan te kunnen realiseren. 

 
Stichting Cluster Senioren Bladel 
De Stichting Cluster Senioren Bladel krijgt subsidie voor de invulling van zijn taak als belangenbehar-

tiger van senioren en overleg- en adviesorgaan van de gemeente. 
 
Wél!Cordaad 

Het bevorderen van het zelfstandig wonen/functioneren, de maatschappelijke integratie en het welzijn 
van kwetsbare mensen. 
 

Seniorenvereniging Bladel en Kbo’s Hapert, Netersel, Hoogeloon en Casteren. 
De seniorenverenigingen en de Kbo’s worden gesubsidieerd voor de uitvoering van welzijnsactivitei-
ten die het voor ouderen, gehandicapten en chronisch zieken mogelijk maken om deel te blijven ne-

men aan het maatschappelijke leven. 
 
Blaalse Pot  

In 2018 is er een nieuw kookinitiatief opgezet, genaamd de Blaalse Pot. Dit is een eetclub voor alleen-
staande 55+ers met een kleine beurs. Het doel is om gezellig samen aan tafel te eten, bij te kletsen en 
elkaar te ontmoeten. De Blaalse Pot verzorgt voor een klein bedrag 2 keer per maand een maaltijd in 

het Praktijkhuis in Bladel. Er kunnen per maaltijd 25 mensen aanschuiven. 
 
Stichting Steunpunt De Kloostertuin Hapert 

Steunpunt De Kloostertuin is een complex met twaalf servicewoningen en een dienstencentrum waar 
zorg en welzijnsdiensten worden aangeboden. De zorg en welzijnsdiensten zijn zowel voor de bewo-
ners van de servicewoningen als voor inwoners in het dorp Hapert toegankelijk. 

De Stichting Steunpunt De Kloostertuin krijgt subsidie voor de uitvoering van de zorg- en welzijnsdien-
sten die de stichting in het complex aanbiedt. 
 

Stichting Steunpunt Den Bogerd Hoogeloon 
Steunpunt Den Bogerd krijgt jaarlijks subsidie voor de uitvoering van de zorg- en welzijnsdiensten, die 
de stichting in het gebouw aanbiedt. 
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Het Dienstencentrum Bladel De Goei Plak (Wel!Cordaad) 

De Goei Plak is in het voorjaar van 2013 begonnen en voorziet inmiddels in een belangrijke behoefte 
van kwetsbare ouderen voor ontwikkeling en ontspanning. Daarmee is De Goei Plak een belangrijke 
voorliggende voorziening op (dure) Wmo-maatwerkvoorzieningen.  

De subsidie is een vaste taakstellende programma- en activiteitensubsidie. Deze subsidie kan door 
Wel!Cordaad slechts beperkt en uitsluitend na overleg met de gemeente worden inzet voor additionele 
ureninzet bovenop de reguliere ureninzet vanuit de basissubsidie. 

 
Biljartruimte D’n Opstoot + Steunpuntfunctie  
Biljartruimte D’n Opstoot in Bladel (in de voormalige Praktijkschool Bladel) vormt samen met Dien-

stencentrum De Goei Plak en de Schouw feitelijk de ‘steunpunt-functie’ die de ouderensteunpunten 
De Kloostertuin en Den Bogerd respectievelijk voor de kernen Hapert en Hoogeloon vervullen.  
D’n Opstoot voorziet in een grote behoefte, want is op jaarbasis inmiddels de drukst bezochte wel-

zijnsaccommodatie voor ouderen in onze gemeente. 
 
NAH Zelfhulpgroep Bladel 

In maart 2016 is de zelfhulpgroep voor mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) van 
start gegaan. Dit is ontstaan omdat er tot die tijd in Bladel weinig activiteiten waren voor deze mensen.  
Sinds de oprichting komt deze zelfhulpgroep iedere twee weken (op de oneven weken) bij elkaar om 

samen o.a. leuke en ontspannende activiteiten te doen. Ook is er voorlichting over NAH en welke hulp 
er eventueel voor iemand mogelijk is. Daarnaast, en misschien wel het meest belangrijk, komt het 
delen van ervaringen veelvuldig aan bod.  

 
Informatiepunt Zorg Casteren 
Het Informatiepunt Zorg is het Casterse aanspreekpunt voor alle vragen rond wonen, zorg en welzijn. 

De vrijwilligers van het Informatiepunt Zorg helpen de inwoners van Casteren bij het vinden van infor-
matie over zorg- en welzijnsvoorzieningen en bij het aanvragen van voorzieningen.  
Het Informatiepunt Zorg Casteren voorziet dus in de behoefte van de Casterse gemeenschap om 

informatie en begeleiding over en bij zorgvragen. Daarnaast is het Informatiepunt Casteren een be-
langrijke partner in de doorontwikkeling van het Zorgloket Bladel.  
 

Informatiepunt Zorg Casteren > De Goei Koamer 
Het Informatiepunt Zorg Casteren is in 2014 gestart met informele dagopvang voor ouderen in Ge-
meenschapshuis Den Aord. Dit vrijwilligersinitiatief is een succes gebleken en voorziet structureel in 

een behoefte. Het is een belangrijke voorziening in ons aanbod voor dagopvang.  
 
Buurthulp Netersel 

Onder regie van de Dorpsraad Netersel is in 2014 gestart met een informeel individueel en collectief 
ondersteuningsaanbod in Netersel (voor voornamelijk ouderen). De ondersteuning is gericht op infor-
matie en advies maar ook praktische ondersteuning is mogelijk.  

Alzheimer Nederland Afdeling Zuidoost-Brabant 
Alzheimer Café voor de Kempengemeenten. 
 

De Dobbers 
Revalidatie zwem- en sportvereniging De Dobbers krijgt subsidie om zwemlessen te verzorgen in het 
Zwem Instructie Bad te Bladel. 

 
Stichting Platform Gehandicapten Bladel 
De Stichting Platform Gehandicapten Bladel krijgt subsidie voor de invulling van zijn taak als belan-

genbehartiger van gehandicapten en chronisch zieken en overleg- en adviesorgaan van de gemeente. 
 
Reumapatiëntenvereniging De Kempen e.o. 

De Reumapatiëntenvereniging De Kempen e.o. krijgt subsidie voor het aanbieden van hydrotherapie  
aan deelnemers uit de gemeente Bladel met chronische reumatische aandoeningen. 
 

Stichting Het Kompas 
Het Kompas krijgt subsidie voor het aanbieden van een mix van voorlichting, praktische hulp, cursus-
sen en recreatieve activiteiten voor mensen die door een handicap of om een andere reden buiten het 

arbeidsproces zijn geraakt. 
 
De Hoeksteen 

Stichting de Hoeksteen organiseert wekelijks ontspanningsmomenten voor mensen met een verstan-
delijke beperking in de Kempen.  
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Zorgboerderij De Hooiberg > Indicatie vrije inloop  

De indicatievrije inloop is een algemeen toegankelijke, indicatievrije, voorliggende voorziening ten 
behoeve van maatschappelijke ondersteuning aan mensen met een psychiatrische achtergrond.  
 
Mantelzorgondersteuning/respijtzorg Steunpunt De Kloostertuin 
In het kader van het respijtzorgproject worden mantelzorgers extra ondersteund en/of ontlast met con-

crete diensten. Er is aanwezigheidshulp in situaties waarin de zorgvrager geen mantelzorger beschik-
baar heeft, er is een vervoersdienst naar diverse activiteiten en er worden cursussen georganiseerd 
waar mantelzorgers (en ook vrijwilligers) voordeel van kunnen hebben. Om vraag en aanbod op el-

kaar af te stemmen is er een respijtzorguitzendbureautje in het leven geroepen.  
Het aanbod van het project respijtzorg voorziet duidelijk in een behoefte. 
Het respijtzorgaanbod van Steunpunt De Kloostertuin past prima in de doelstellingen van de Wet 

maatschappelijke ondersteuning en het mantelzorgbeleid gemeente Bladel 2019-2020. 
 
MEE Zuidoost Brabant; Informele zorg en Clientondersteuning 

Bij de subsidie voor informele zorg gaat het veelal om het uitbreiden van sociale contacten of het be-
vorderen van deelname aan activiteiten. Deze aanvragen zijn gericht op het vergroten van het welzijn. 
De subsidie voor cliëntondersteuning is meer afhankelijk van de aard van de aanvragen. 

 
Autisme Informatie Centrum de Kempen  
Voor het organiseren van tenminste 1 keer per maand een bijeenkomst-/inloop in Bladel. 

 
GGzE 
Voor collectieve Preventie en clientondersteuning wordt jaarlijks een subsidie beschikbaar gesteld. 

 
Lumens 
Het doel van de gemeentelijke subsidie voor Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) is de beschik-

baarheid van een hulpaanbod voor mensen, die op eigen kracht niet meer het hoofd kunnen bieden 
aan problemen op het gebied van maatschappelijke participatie. Lumens geeft daar op een professio-
nele wijze en met een gevarieerd hulpaanbod vorm aan.  

 
Slachtofferhulp Nederland, regio Zuidoost 
Slachtofferhulp Nederland is een instelling die specifiek maatschappelijk werk aanbiedt, gericht op 

slachtoffers van geweldmisdrijven, vermogensdelicten en verkeersslachtoffers.  
 
EHBO-verenigingen 

De EHBO-verenigingen ontvangen een jaarlijkse subsidie. Naast een structurele subsidie kunnen de 
verenigingen in aanmerking komen voor additionele subsidie voor jeugdleden.  
 

AED-werkgroep 
In 2018 is besloten een eenmalige subsidie toe te kennen aan de AED-werkgroep ten behoeve van 
het onderhouden van AED’s die in beheer zijn van de werkgroep. Het subsidiebedrag is nadrukkelijk 

niet bedoelt voor het aanschaffen van buitenkasten of nieuwe AED’s.  
 
Novadic-Kentron, verslavingspreventie 

Novadic-Kentron is al jarenlang een subsidiepartner van de gemeente Bladel. Novadic-Kentron richt 
zich op het verstrekken van voorlichting, informatie en advies op het gebied van genotmiddelen, gok-
ken en internetgebruik aan docenten, onderwijs ondersteunend personeel, medewerkers van andere 

dienstverlenende instanties en ouders van leerlingen van het Pius X- College. De doelgroep bestaat 
voornamelijk uit jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar in de gemeente Bladel.  
 

Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost 
De stichting beheert een inloophuis waar veteranen terecht kunnen om elkaar te ontmoeten en ze 
organiseren een regionale manifestatie.  

 
Veteranen Stichting de Kempen  
In 2021 is de Veteranen Stichting de Kempen opgericht. Deze organisatie richt zich specifiek op de 

Kempisch veteranen. Ze organiseren bijeenkomsten onderhouden contacten met Kempische vetera-
nen. 
 

 


