
Aanvrager

Abrona  €              6,000.00 

CED-Groep  €                   102,000.00  €          102,000.00 

Humanitas District Noordwest (Home-Start)  €                     37,412.00  €            32,240.00 

Kunst centraal  €                        8,000.00  €              8,000.00 

Lz & PC de Haaien  €                     27,500.00 

NV SRO  €                     74,200.00 

Lariks Welzijn CUP  €                     20,000.00  €                          -   

Lariks Jeugd CUP  €                     14,000.00  €                          -   

LeusdenFit! CUP  €                        4,400.00  €                          -   

Lariks coordinatie Buurtsportcoach  €                        6,400.00  €                          -   

Gemeentelijk Buurtsportcoach verenigingsondersteuning  €                     20,000.00  €                          -   

NVA Centrum voor integratie en participatie  €                     35,746.00  €            35,746.00 

Scholen in de Kunst  €                   145,000.00  €          145,000.00 

SESA  €                     18,500.00  €            18,500.00 

Slachtofferhulp  (nog) geen aanvraag gedaan   €       5,000.00 

SNO buurtsport coach  €                     70,000.00 

Stichting Bibliotheken Eemland  €                   400,315.00  €          400,315.00 

Stichting Buurtbemiddeling Leusden  €                        2,500.00  €              2,500.00 

Stichting Theater De Tuin  €                     21,500.00  €            21,500.00 

Stichting De Moespot  €                     28,110.00  €            24,983.00 

 Bedrag in aanvraag 
2019 

 bedrag beschikt 
2019 

           bedrag 
beschikt 2018



Stichting Gilde / Coach4you  €                        3,130.00  €              2,503.00 

Stichting Gilde / voorleesexpress  €                        4,600.00  €              3,500.00 

Stichting Jeugd en Jongerenwerk= Stichting Cultuurpodium Fort3  €                   130,000.00  €          130,000.00 

Stichting Lariks  €                3,038,200.00  €      2,871,500.00 

Stichting Media Omroep EVA  €                     15,240.00  €            16,388.00 

Stichting Stadsring 51  €                   176,427.00  €          176,427.00 

VGPO Haal  €                        6,457.00 

Welzin  €                     13,320.00  €            11,998.00 

DAVA  €                        9,200.00  €              8,433.00 

Gymnastiekvereniging Impala  €                     15,000.00 

Stichting Kinderopvang Amersfoort  €                     19,982.00  €            19,982.00 

Humanitas Kinderopvang  €                   147,709.00  €          147,709.00 

Sportraad i.o.  €                        5,000.00  €                          -   

Digitaal sportnetwerk  €                        2,000.00  €                          -   

Wijkvereniging Leusden Zet  €                     10,000.00  €            10,000.00 

Programma Samenleving

De Groene belevenis  €                   248,285.00  €          248,300.00 

Programma Milieu en duurzaamheid

Stichting Toeristische Informatie Verstrekking Amersfoort (VVV)  €            25,000.00 

Programma ruimte



globale beschrijving taken

ja

leerlingbegeleiding op basisscholen, leerlingenzorg ja

ja

kunst en cultuureducatie ja

huur badwater

exploitatie zwembad Octopus ja

Inzet buurtsportcoach ja

Inzet buurtsportcoach ja

Inzet buurtsportcoach ja

Inzet buurtsportcoach ja

Inzet buurtsportcoach ja

kunst en cultuureducatie, organiseren van culturele activeiten/ beheer gebouw ja

ja

organisatie en uitvoer sport/beweegactiviteiten + deel Leusden Fit! ja

biedt informatie, educatie, cultuur, ontmoeting en ontspanning aan/beheer gebouw ja

het oplossen van conflicten tussen buren nee

organiseert 110 voorstellingen per jaar/beheer gebouw nee

nee

betaald personeel  
ja/nee

het organiseren van een wekelijkse maaltijd en activteit voor mensen met een 
beperking in leusden en de regio

Ondersteuning van jeugdigen en ouders met problemen bij het opgroeien en het 
opvoeden

subsidie voor uitvoering huisvesting en maatschappelijke begeleiding (exclusief 
trajectbegeleiding en participatieverklaringstraject: financiering op basis van 
nacalculatie)

subsidie voor het informatieloket en bevordering samenwerking binnen SESA en 
instandhouding van SESA

Het ondersteunen van ontmoeting, ontspanning, opvang/ondersteuning en 
ontplooiing voor buurtbewoners, met name de jeugd/beheer gebouw  



nee

nee

ja

uitvoering WMO- en Jeugdwettaken ja

nee

ja

onderwijsbegeleiding en ondersteuning ja

preventief aanbod voor kinderenop gebied van GGZ/ KOPP ja

uitvoering welzijnstaken nee

inzet buurtsportcoach ja

Kinderopvang ja

Kinderopvang ja

Ondersteuning taken Sportraad i.o. ja

Hosting digitaal sportnetwerk ja

nee

Duurzaamheidseducatie / communicatie, milieubewustwording ja

uitvoering promotie op gebied van recreatie en toerisme nee

Ondersteuning van jeugdigen en ouders met problemen bij het opgroeien en het 
opvoeden

Ondersteuning van jeugdigen en ouders met problemen bij het opgroeien en het 
opvoeden

beheer gebouw, beschikbaar stellen voor jongerenwerk Lariks, vergroten 
cultuurparticipatie

verzorgt conform de Mediawet  een gevarieerd media-aanbod via alle kanalen (tv, 
radio en internet). 

voert schuldhulpverlening uit (curatief en preventief), inclusief Geldloket Leusden 
vanaf 2019
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