Vrijwilligersorganisaties opgelet! Er is een nieuwe subsidieregeling
Wat is nieuw? Basissubsidie voor vrijwilligersorganisaties wordt activiteitensubsidie

1 subsidieregeling
Er is één subsidieregeling voor
vrijwilligersactiviteiten van de sociale
basis: huiskamers,buurtnetwerkorganisaties en vrijwilligersactiviteiten
voor welzijn en informele zorg.

Wat is die sociale
maatschappelijke
basis?

Een sterke sociale maatschappelijke
basis maakt dat een gemeenschap
goed kan functioneren.
We streven naar een breed en
laagdrempelig aanbod van activiteiten
en ondersteuning in de eigen buurt.
Om zelfredzaam te zijn, talenten te
ontwikkelen en mee te doen in de
stad. Dit is het fundament voor zorg
en ondersteuning in de stad. Een
fundament dat we samen vormgeven:
inwoners, vrijwilligers, professionals.

Doel van de
subsidieregeling
De gemeente wil de sociale en
maatschappelijke basis in
Maastricht versterken onder
andere door vrijwillige inzet.

Wat is nieuw?
• Vrijwilligersactiviteiten moeten
aansluiten op de behoeften van
inwoners en op de problemen en
kansen in een buurt
• Meer netwerk en samenwerking
in de buurt

Waarvoor
aanvragen?
Er kan voor een of meer
activiteiten subsidie
aangevraagd worden.

Lees hier alles
over de 13 activiteiten
of kijk op pagina 2.

Maastricht Doet!
Ontmoet
ondersteunt bij:

14 043
infoversterkensocialebasis@maastricht.nl

Jaarlijks
aanvragen
tot en met
30 september

• De subsidie aanvraag
• Kennis en achtergrondinformatie (workshops)
• Netwerkbijeenkomsten
• Zoektocht naar vrijwilligers
• Verbinden met bedrijven bij
en maatschappelijke hulpvraag

Informatie nodig over
de subsidieregeling?

Wanneer
aanvragen?

043 763 00 00
info@maastrichtdoet.nl
maastrichtdoet.nl/ontmoet

Lees de regeling
goed door
Subsidieregeling Versterken
sociale en maatschappelijke
basis door vrijwillige inzet,
gemeente Maastricht

Voor welke activiteiten kan ik subsidie aanvragen?
7

1

huiskamers

2

sociaal restaurant

3

activiteiten over welzijn, zorg,

8

begeleiding of coaching tot 27 jaar

inclusie/diversiteit, eenzaamheid,

9

zinvolle vrijetijdsbesteding tot 27 jaar

armoede, participatie of gezondheid

10

schakelfunctie in de buurt

4

buurtnetwerkorganisatie

11

bemiddelen tussen ‘maatjes’

5

mensen stimuleren tot actieve inzet
voor de eigen leefomgeving

6

tot 27 jaar

en inwoners
12

verstrekken van informatie, advies
en voorlichting aan senioren

brede talentontwikkeling en sociale
vaardigheden tot 27 jaar

informatie, advies en voorlichting

13

preventief, tijdelijk, praktisch
ondersteunen van kwetsbare mensen

