
19-11-2014

Matrix Samenhang in welzijnswerk

 Budgetsubsidies 2014
Organisatie Doel Activiteiten Samenhang met organisaties 

/activiteiten

1.       Het ontwikkelen , in stand houden en beheren van een 

openbaar bibliotheek-systeem, gericht op bereikbaarheid voor 

alle gebruikers en met een professionele personele bezetting

Prestatieafspraken over aantal 

uitleningen, openingsuren

2.       Het ontwikkelen , in stand houden en beheren van een 

openbaar bibliotheek-systeem, gericht op bereikbaarheid voor 

alle gebruikers en met een professionele personele bezetting

 Leesbevorderingsactiviteiten 

voor het PO. VMBO? 

Deelaname aan landelijke en 

regionale activiteiten o.a. 

kinderboekenweek

-          Hulpverleningscasussen

-          Crisisdienst

-          Begeleiding in 

groepsverband

-          Inzet Psychosociale 

hulpverlening bij incidenten 

en zware ongevallen (PSH)

-          Onderhouden en 

deelname overleggen

-          Werving van 

organisaties en vrijwilligers

-          Afstemming 

verwachtingen omtrent 

vrijwilligers en organisaties

Stichting Bibliotheek 

Markiezaat

Onderwijs en peuterspeelzalen

Traverse (AMW) Het ondersteunen van mensen bij het oplossen van en omgaan met 

problemen en verstoringen in hun functioneren in wisselwerking met 

hun sociale omgeving

Vraagwijzer /Mantelzorgonder-

steuning/ div. verenigingen die 

mensen met een beperking of 

ziekte ondersteunen

Traverse 

(vrijwilligersloket)

De vraag vanuit vrijwilligers en organisaties matchen Het gehele welzijnswerk
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-          Competenties 

vrijwilligers in kaart brengen

-          Begeleiding match 

tussen organisatie en 

vrijwilliger-          Begeleiding WWB-ers 

naar vrijwilligerswerk

-          Tevredenheidsmeting

-          PR

-          Begeleiding vrijwilligers 

van het spreekuur 

vrijwilligersloket

1.       Het beheer en exploitatie van een gemeenschapshuis

2.       Ter beschikking stellen van de gemeenschapsruimte aan 

instanties, clubs en verenigingen en andere groeperingen

1.       Het beheer en exploitatie van een gemeenschapshuis

2.       Ter beschikking stellen van de gemeenschapsruimte aan 

instanties, clubs en verenigingen en andere groeperingen

St. Dorpshuis Kruisland idem

Dorpshuis De Stelle idem

St. Gemeenschapshuis 

Nieuw Vossemeer

idem

Gemeenschapshuis 

Dinteloord

idem

1.       Het bevorderen van het welzijn en het optimaal 

functioneren van ouderen in de gemeente Steenbergen

1.       Plusbus

2.       Het bevorderen en verkrijgen van de juiste zorg van de 

daartoe geëigende voorzieningen

2.       Maaltijddienst

Gemeenschapshuis 

Welberg

St. Gemeenschapshuis 

‘t Cromwiel

SWOS Vraagwijzer/ div. 

ouderenorganisaties
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3.       Het begeleiden van ouderen die, indienzij om welke 

reden dan ook, niet voor zichzelf kunnen opkomen, in het 

verkrijgen van de voor hen noodzakelijke voorzieningen, in de 

thuissituatie of van voorzieningen die niet meer in de 

thuissituatie verstrekt kunnen worden

3.       Sociale alarmering

4.       Het beheren, ontwikkelen en in stand houden van 

diensten die ertoe leiden dat ouderen zolang mogelijk in 

zijn/haar eigen gekozen omgeving kunnen blijven 

functioneren.

4.       Ondersteuning en 

advies (deelname in 

Vraagwijzer)

5.       Afstemmingsoverleg

6.       Sociaal culturele 

activiteiten

7.       Deelname  aan 

werkgroepen (o.a. 

dementievriendelijke 

gemeente)

1.       Het uitzenden van omroepprogramma’s bestemd voor de 
gemeente Steenbergen

2.       Een programma te verzorgen dat in zodanige mate is 

gericht op bevrediging van de in de gemeente levende 

maatschappelijk, culturele, godsdienstige en geestelijke 

behoeften, dat haar programma geacht wordt van algemeen 

nut te zijn

3.       De stichting gebruikt haar zendtijd geheel voor een 

programma, dat in het bijzonder

1.       Het realiseren van 

opvang en maatschappelijke 

begeleiding van vluchtelingen2.       Het verrichten van 

activiteiten gericht op de 

handhaving en/of verbetering Hun juridisch, sociale en 

economische positie

Onderwijs, scholing en 

huisvesting

SLOS

Vluchtelingenwerk 

West- en Oostbrabant 

(SBVS)

1.       Uitgaande van de beginselen als neergelegd in de 

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, zich 

inzetten voor de bescherming van asielzoekers en 

vluchtelingen door persoonlijke steun en belangenbehartiging 

bij hun toelating, opvang en maatschappelijke participatie in 

het werkgebied van de stichting
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3.       Het ondersteunen van 

activiteiten door vluchtelingen 

gericht op het scheppen van 

mogelijkheden voor een zo 

volledig mogelijke participatie 

in de Nederlandse 

samenleving, met behoud 

van eigen identiteit

-          Inloopspreekuur

-          cursussen

-          belastingformulieren 

invullen bij cliënten

Stichting 

Kunstmanifestatie

Peuterspeelzalen 

Steenbergen

Het bieden van speelgelegenheid aan kinderen van 2-4 jaar met als 

doel hun ontwikkeling te bevorderen en samen te spelen.

Peuterspeelzaal Jip en 

Janneke

idem

Slachtofferhulp 

Nederland

Hulpverlening aan slachtoffers van misdrijven en verkeersongevallen

-          organisatie landelijke 

dag Mantelzorgondersteuning

-          Informatie en PR

-          

Deskundigheidsbevordering

-          Mantelzorgcafé, 

ontspanning, cursussen

-          Inzet personeel

-          

Deskundigheidsbevordering

-          Informatie uitwisselen

PLUG Het helpen van ouderen en gehandicapten bij het invullen van 

belastingaangiftes

Div. ouderenorganisaties

Mantelzorgondersteuni

ng (onderdeel SWOS)

Vraagwijzer/ div. 

ouderenorganisaties/ div. 

verenigingen die mensen met een 

beperking of ziekte ondersteunen

Stichting  Welzijn 

Ouderen Bergen op 

Zoom

Treedt op als werkgever van medewerkers van de stichting 

Vraagwijzer Steenbergen

In relatie met alle 

convenantpartners van 

Vraagwijzer Steenbergen
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-          Loket bemensing 

Fabrieksdijk

-          Spreekuur in kernen 

Nieuw Vossemeer en 

Dinteloord

Alzheimercafes Vanuit middelen geestelijke gezondheidszorg (met als centrum 

gemeente Bergen op Zoom) worden 5 keer per jaar genoemde cafés 

georganiseerd voor mensen met dementie en hun naasten

-          5 bijeenkomsten per jaar 

voor ontmoeting lotgenoten 

en informatie uitwisseling.

Samen met partners in proces op 

weg naar dementievriendelijke 

gemeente, waartoe Steenbergen 

zich heeft uitgesproken

-          Ondersteuning 

Steenbergen in proces naar 

dementievriendelijke gemeente

-          

Deskundigheidsbevordering 

burgers, vrijwilligers en profess.

 Activiteitensubsidies 2014

EHBO Steenbergen Zorg voor kwetsbare groepen Opleiding – EHBO assistentie eerste 
hulp  bij evenementen – training AED

Gezondheid evenementen

EHBO Kruisland Zorg voor kwetsbare groepen Bieden van eerste hulp bij lichte 

verwondingen/letsel- assistentie bij 

evenementen

idem

EHBO Nieuw-

Vossemeer

Zorg voor kwetsbare groepen Cursus – eerste hulp bij ongeval en 
evenementen

idem

EHBO Dinteloord Zorg voor kwetsbare groepen Ongevallenpreventie – eerste hulp 
verlenen bij ongevallen

idem

St. De Flierefluiters Bieden van ontwikkelingskansen voor jeugd en jongeren Muzieklessen, voorspeelmiddag, 

jeugdkamp, optreden

Stichting  Vraagwijzer 

Steenbergen

Zorgt voor huisvesting en facilitering van het Wmoloket, het CJG, 

bereikbaarheid ISD, vrijwilligersloket, vluchtelingenwerk, Plug  en 

convenantpartners

In relatie met alle 

convenantpartners van 

Vraagwijzer Steenbergen

Regionaal Platform 

Dementie 

Ondersteuning (RPD)

Bevorderen ketensamenwerking in dementieondersteuning 

t.b.v. mensen met dementie en hun naasten

29  partners, i.c. 5 gemeenten in 

regio, zorgaanbieders, 

ziekenhuizen, wonen en welzijn, 

wmoloketten belangenorganisaties 

e.a..

Doel Activiteit Samenhang met 

organisatie/activiteiten

Zorg voor kwestbare groepen – beiden van ontwikkelingskansen voor jeugd en jongeren – bevorderen sport en bewegen voor alle inwoners – bevorderen van de 
gezondheid en leefstijl – handhaven en versterken sociale infrastructuur
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Muziekvereniging De 

volharding Dinteloord

Bieden van ontwikkelingskansen voor jeugd en jongeren Muziek maken – muziekles – optreden 
bij evenementen –jeugdactiviteiten – 
orkestopleiding - orkest

Muziekvereniging De 

volharding 

Steenbergen

Bieden van ontwikkelingskansen voor jeugd en jongeren Project “Spelenderwijs”op 
basisscholen en onderbouw VO – 
optredens Big Band – harmonie -
percussiegroep – muzieketiers 
(koper) jeugdorkest –jeugdkamp – 
opleiding – sint kerst

Onderwijs

Harmonie Amicitia 

Steenbergen

Bieden van ontwikkelingskansen voor jeugd en jongeren Opleiding – uitwisseling – optredens 
sint kerst

( harmonie) Semper 

Crescendo 

Steenbergen

Bieden van ontwikkelingskansen voor jeugd en jongeren Opleiding –uitwisseling – 
rondwandeling – concert – sint – kerst

Harmonie St. Caecilia 

Kruisland

Bieden van ontwikkelingskansen voor jeugd en jongeren Voorspeelavonden – dag van de 
muziek – concerten – muziekprojecten 
– uitvoeringen- sint kerst

Scouting steenbergen Bieden van ontwikkelingskansen voor jeugd en jongeren Spelactiviteiten – zomerkamp – heitje 
voor karweitje – st. jorisfeest – 
speltaakweekend – sinterklaas – kerst

MJW de Klub Bieden van ontwikkelingskansen voor jeugd en jongeren Vriendschapsweek –carnaval – 
schaatsen- wekelijkse activiteti - 

thema weekenden – familiedag – 
beachvolley – zwemmen – groot kamp 
– crea doe markt – weekend hoeven – 
instuiven – Halloween – sint maarten – 
sinterklaas - galabal

JF Kennedyclub Bieden van ontwikkelingskansen voor jeugd en jongeren ………
St. Kindervakantiewerk 

Dinteloord

Bieden van ontwikkelingskansen voor jeugd en jongeren 1x per jaar themaweek: knutselen 

sport klimmen bosspel

Verenigingen

6



19-11-2014

St. Kleine Tour Bieden van ontwikkelingskansen voor jeugd en jongeren Jeugdwielerweek – sport- en 
spelmiddag – lustrum jaar: kinderen 
met verstandelijke en/ of lichamelijk 

beperking worden betrokken

St. Nicolaascomite 

Steenbergen

Handhaven en versterken sociale infrastructuur Intocht

St. nicolaascomite 

Nieuw Vossemeer

Handhaven en versterken sociale infrastructuur Intocht

Winkeliersvereniging 

Dinteloord

Handhaven en versterken sociale infrastructuur Intocht

Feestcomité Kruisland Handhaven en versterken sociale infrastructuur ………

Oranjevereniging 

Dinteloord

Handhaven en versterken sociale infrastructuur Koningsdag – herdenking 4-5 mei

Oranjecomité 

Steenbergen

Handhaven en versterken sociale infrastructuur Koningsdag

Oranjevereniging 

Nieuw – Vossemeer
Handhaven en versterken sociale infrastructuur Koningsdag

Stichting karnaval 

steenbergen

Handhaven en versterken sociale infrastructuur 11/11 – carnavalskrant – snorrebal 
(sketches) – carnavalslied – kanjerbal 
( VG) – ouderen middag – kinderbal – 
ziekenbezoek – bal en ziekenbezoek 
in onze Stede en Lindenburgh – 
schoolcarnaval – kinderoptocht – mis – 
markt spel – optocht met tribune voor 
bewoners onze stede en lindenburgh 

– lampionnenoptocht -

Basisscholen ( scholenproject) – 
KBO – De Zonnebloem – 
Herwonnen levenskracht -

St. BC De leuttrappers Handhaven en versterken sociale infrastructuur Carnaval – bouwen – schoolexcursie – 
bingo voor ouderen en mindervaliden 

– kindermiddag – feestavond

Carnavalscomité De 

Heen

Handhaven en versterken sociale infrastructuur Optocht
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Carnavalsvereniging ’t 
Vosseól

Handhaven en versterken sociale infrastructuur 11 –kindermiddag –ziekenbezoek 
ouderen –kindermiddag –optocht 
–tonpraten – ziekenbezoek 
verzorgingstehuis

St. Kruislands karnaval Handhaven en versterken sociale infrastructuur 11/11 – workshops kinderen – 
fruitmandjes zonnebloem – 
schoolmiddag – ouderensoos middag 
– kindermiddag – lampionoptocht -

St. Relax De Heen Handhaven en versterken sociale infrastructuur Crea-avonden – koning(inne)dag- 
avond 4 daagse – fietsdag – jeugddag 
– 55+ bingo – sint maarten – 
sinterklaas intocht - kerstmarkt

St. ontspanning De 

Welberg

Handhaven en versterken sociale infrastructuur Ouderenmiddag – sinterklaas – 
carnaval – Pasen – braderie – 
zeskamp – avondvierdaagse – bbq – 
koningsdag

Dorpsraad Welberg Handhaven en versterken sociale infrastructuur Speurtocht – infoavond 
planontwikkeling speelvoorziening – 
overleg stella maris – opschoondag – 
afstemming dorpsraden – blaadje -

Dorpsraad Nieuw- 

Vossemeer

Handhaven en versterken sociale infrastructuur Blaadje dorpsbelang – spelen in de 
natuur thema – thema avonden – 
verbeteren leefklimaat met 

maatschappelijke organisaties

Dorpsraad Kruisland Handhaven en versterken sociale infrastructuur Project cruijslandse kreken – 
leefbaarheidsagenda – project 
wandelroute tuimelaarskreek – 
werkgroep evenementen – project 
pluspunt/soos – project inrichting 
openbare ruimte – opschoondag – 
website en blaadje pomke 

Dorpsraad Dinteloord – 
Prinsenland

Handhaven en versterken sociale infrastructuur Bevorderen leefbaarheid
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St. leefbaarheid De 

Heen

Handhaven en versterken sociale infrastructuur

Basissubsidie 2014 
Organisatie Doel Activiteiten Samenhang met

Ouderenorganisaties

Vrijwilligersloket

Vraagwijzer

Mantelzorg

activiteiten op het gebied van inspanning en 

ontspanning(belangenbehartiging,
informatie, cursussen, activiteiten) voor mensen vanaf 50 

jaar

activiteiten op het gebied van inspanning en 

ontspanning(belangenbehartiging,

Ouderenorganisaties

informatie, cursussen, activiteiten) voor mensen vanaf 50 

jaar

PLUG

Ouderen De Heen Bingo – kaarten – biljarten – 
sinterklaas – kerst - fietsen

Ouderenorganisaties

Versterken en handhaven sociale infrastructuur en sociale samenhang d.m.v. activiteiten gericht op opvang, ontplooiing, ontmoeting, 

ontspanning, recreatie en het welzijn en de gezondheid van onze inwoners

De Zonnebloem 

Steenbergen

betekenisvolle ontmoetingen tussen vrijwilligers en mensen met een 

fysieke beperking door ziekte of handicap.

Dagtocht boot – theater – 
vakantieweek – 50 jarig bestaan feest 
– thema bijeenkomst vrijwilliger 
huisbezoek  daarnaast per kern 

activiteiten( sinterklaas- ontspanning 

– toneel – carnaval – bingo – kerst 
–musical groep 8 - 

KBO Nieuw-Vossemeer Bingo – toneel – modeshow – lezingen 
– dagreis – dag vd ouderen – 
sinterklaas – kerst – BBQ – 
fietstochten

Ouderenorganisaties

KBO Steenbergen Bingo – dagreizen – culturele 
buitenlandreis – cursussen – eten 
voor alleenstaanden – lezingen – 
hulp, advies en doorverwijzen mbt 
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activiteiten op het gebied van inspanning en 

ontspanning(belangenbehartiging,

Ouderenorganisaties

informatie, cursussen, activiteiten) voor mensen vanaf 50 

jaar

Toneel- en muziekverenigingen

Ouderenorganisaties

Toneelvereniging

Ouderenorganisaties

PLUG

Zelfhulpgroepen ( schizofrenie 

–depressieve partner – allochtone 
familieleden met 

depressie/schizofrenie – familie 
adolescenten en jong volwassenen 

met stoornis autistisch spectrum –

Telefonisch contactpunt ( info-advies-

luisterend oor)

Belangenbehartiging

Voorlichting/ thema avonden ( 

depressie- alzheimer)

Overzicht zelfhulpgroepen

Ondersteuning ( facilitair) 

zelfhulpgroepen

Begeleiding bij opstarten

Vraagbaak

SDW 

vrijetijdsbesteding en 

vrijwilligersondersteuni

ng??

?? Vrijwilligersloket 

Schilderen, muziek/dans –soos 
–jongerensoos-

KBO Welberg Reis – spellendag – seniorendag – 
sinterklaas – advent – kaarten – bingo 
– toneel/muziek

KBO Kruisland activiteiten op het gebied van inspanning en ontspanning Toneel – bingo – museum – 
wijnproeverij – spellenmiddag – bingo 
– modeshow – uitstapje – voorlichting – 
suikerfabriek (?)

ANBO Dinteloord individuele en collectieve belangenbehartiging, betrouwbare en 

deskundige informatie, diensten

Invullen formuleren belasting en 

toelagen – thema middagen – kerst – 
VOA ( vrijwillige ouderen advisering)

Stichting familieleden 

psychiatrische 

patiënten

belangenbehartiging  GGZ, huisartsen, 

Steunpunt zelfhulp 

Westelijk Noord-

Brabant

Mantelzorg en vrijwillige thuiszorg

Kansplus afd boz ?? Activiteiten mensen met verstandelijke beperking , 

belangenbehartiging, informatie

SDW
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Carnaval – dagje uit – vakantiekamp – 
theaterworkshop – 

vrijwilligersactiviteit – sinterklaas- 
kerst

ANGO Steenbergen verbeteren van de levensomstandigheden van mensen zoals die zijn 

ontstaan als gevolg van een beperking of chronische ziekte. Wij doen 

dit door mensen te informeren, te adviseren, door individuele hulp 

en door collectieve belangenbehartiging.

Nieuwjaarsborrel – paasbrunch – 
bootvissen – dagtochtje – forelvissen – 

snertdag – kerst

20 tandemtochten

Midweek vakantie

Vrouwen van nu 

steenbergen

met de kracht van vrouwen de leefomgeving te versterken Lezingen ( binnenvaart, Brabantse 

wal, graancirkels, 

onderwaterfotografie, sieraden 

maken) e.a. activiteiten

Wijkvereniging De 

Deurdouwers Kruisland

Kinderbingo – kaarten – 
lampionnenoptocht – discobowlen – 

paaseieren zoeken – midzomerfeest – 
minigolf – speeltuin – boerengolf – 
Halloween – sinterklaas – disco 

zwemmen

Dorsraad 

Buurtvereniging 

Boerengors nieuw-

vossemeer

Paasactiviteit – zwemmiddag – 
avondvierdaagse – BBQ – 

kampeerweekend – tappasavond – 
sint maarten – kerstknutselavond

Dorpsraad 

Wijkvereniging ’t 
Drievierde Steenbergen

Burendag – sinterklaas – kerst – 
oudjaar – driekongingen – carnaval – 

opschoondag – dropping – 
paasactiviteit – koning(inne)dag – 

buitenspeeldag - buurtband

Dorspraad 

belangenbehartiging, informatie

Stichting Vigeta Sportieve recreatie voor mensen met een visuele beperking West-

Brabant en Tholen

GGMDDS (Geestelijke 

Gezondheidszorg en 

Maatschappelijke 

Dienstverlening)

Materiële bijstand doven en slechthorenden: leerwerkplaatsen volwassen 

onvoldoende opgeleide doven; 

individuele noden
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Stichting Relax Ontspanningsactiviteiten De Heen Crea-avonden – koning(inne)dag- 
avond 4 daagse – fietsdag – jeugddag 

– 55+ bingo – sint maarten – 
sinterklaas intocht - kerstmarkt

Dorpsraad 

Creatief Centrum 

Steenbergen

Ontplooiing en ontspanning door creatief bezig zijn Cursussen tekenen en schilderen,  

keramiek , pergamano, fotografie- 

expositie – museumbezoek – uitmarkt 
– activiteit SDW

Schoolatletiektoernooi 

west-brabant??

Lokale voorrondes en regionale 

finale schoolatletiek

Buslijndienst steenbergen-oudgastel 

–kruisland – moerstraten –heerle – 
wouw – 
Fietstocht – dagje uit – 
nieuwjaarsreceptie

Hervormd jeugdwerk 

Steenbergen

Voorleesuurtje – kinderdienst – 
jeugdkerk – knutslemiddag – kamp – 
advent – kinderkerstfeest

Jeugdraad ned.herv. 

kerk dinteloord

Clubavonden – catechesatie – 
winterfair – open deur dienst – 
jeugdkamp – samen zingen 
middagen – kerstviering jeugd – 
vakantiebijbeldag

Jeugdraad 

gereformeerde kerk 

dinteloord

Jeugd en gezinsdiensten – 
kinderkring/neven dienst – goede 
doelen acties – paas en kerst project – 
jeugdclubacti – slot 

Wat te doen met 

onderstaande 

organisaties? ( vraagt 

connie in haar 

overzicht)

Buurtbusvereniging 

steenbergen-oud-gastel
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Op eigen wieken 

steenbergen

Ontspanning High tea – kaarten maken – bingo – 
paastuk – lunchen – uitstapje – 
mozaïeken – kerstkaarten - 
sinterklaas

Dinsdagavondclub Ontspanningsactiviteiten Kruisland kinderen Nieuwjaarsbal – carnaval – 
sjoelavond – muziekavond – bingo – 
dagreis – muziekdag – sinterklaas – 
kerst - 

Huisvrouwengroep 

Nieuw-Vossemeer

ontspanning Creatieve activiteiten – winkelen – 
sinterklaas - kerst

KVO Dinteloord

Fietstocht – crea – lezing – culinaire 
avond – boottocht –spel – kerst -
bedevaart

Vormingswerk voor 

vrouwen 
Cursus kunstgeschiedenis – literaire 
avond - 

Vrouwenraad 

Steenbergen
 Internationale vrouwendag

A.M de 

Jongtoneelvereniging 

nieuw-Vossemeer

Toneel uitvoeringen 

Theatergroep 

Cameleon Steenbergen

Optreden zorgcentrum – jaarmarkt - 

Toneel Souffllé 

Kruisland
Toeneel – straattheater jaarmarkt – 
artiestengala

Mannenkoor ABS 

Steenbergen

Koffieconcert lindenburgh, onze 

stede en kerstconcert Ned. 

Hervormde kerk
Kamerkoor Sasso 

Montanari
Concerten en optredens o.a. in 

verzorgingstehuizen
Zangkoor Tavenu 

Dinteloord
Concerten waaronder 1 in 

lindenburgh
Toneelvereniging 

tavenu steenbergen
2 uitvoeringen
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De Vaertsingers 

Steenbergen

Nieuwjaarsmis – karnavalsmis – 
bedevaartmis – fietsralley – 
korenfestival – boeken/kledingbeurs – 
kerstconcert – optreden in 
verzorgingstehuizen op verzoek

Stichting Borstrock ?? Festival oud-vossemeer

Stichting Groenhuysen 

Kruisland?
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