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Aan de raad
Samenvatting
Deelgenoot maken van de leuke reactie die de vrijwilligersondersteuner kreeg toegestuurd na het
toekennen van de waarderingsubsidie 2011.

Oproep inschrijven waarderingsubsidie
In het voorjaar van 2011 is er een aankondiging geplaatst in de Lantaarn onder de naam;
subsidie voor waardering vrijwilligers gemeente Bladel in het kader van het jaar van het
vrijwilligerswerk.
Alle organisaties in onze gemeente die normaliter geen subsidie krijgen en voldeden aan enkele
gestelde regels, konden hierop inschrijven. De hoogte van het subsidiebedrag per organisatie werd
gerelateerd aan het aantal vrijwilligers dat actief is binnen de vrijwilligersorganisatie (tot 10 vrijwilligers € 250,-, 10 tot 50 vrijwilligers € 500,- en boven de 50 vrijwilligers € 750,-).
Het beschikbaar budget voor de totale toekenning was begroot op € 3.750,00 met een slag om de
arm wat verdeling betreft i.v.m. mogelijke overschrijding van dit bedrag. De verenigingen konden
inschrijven tot 1 december 2011.

Resultaat
Het resultaat per 1 december 2011 was 53 organisaties die graag voor deze subsidie in aanmerking
wilden komen. Het gestelde budget was echter niet voldoende want indien alle aanvragen werden
toegekend zouden we uitkomen op een bedrag van € 24.500,-.
Er is een voorstel gedaan om de subsidiebedragen voor de vrijwilligersorganisaties te halveren en
bekeken of we het tekort aangevuld kon worden tot het bedrag van € 12.250,-. Dit is gelukt.
De uitbetaling aan de organisaties heeft rond de jaarwisseling plaatsgevonden.

Reacties
Buiten de mondelinge reacties die onze vrijwilligersondersteuner kreeg van diverse organisaties
tijdens overleg maar ook tijdens haar wekelijkse boodschappenrondje sturen wij u hierbij een overzicht met een aantal reacties van diverse organisaties.
Er is geen enkele negatieve reactie binnengekomen t.a.v. het gehalveerde subsidiebedrag.
Goed om te zien dat een actie van de gemeente zoveel positiefs teweeg kan brengen bij een flink
aantal bewoners.
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