
OVERZICHT SUBSIDIES EN REGELINGEN 2023

Naam Omschrijving
Subsidievers
trekker Website Aanvragen Contact

Uitkering voor activiteiten
(uitjes, sporten, muziekles, 
schoolreisjes, etc.)

De uitkering voor activiteiten is bedoeld om deel te kunnen nemen aan 
leuke activiteiten. Voorbeelden van deze activiteiten zijn: contributie 
voor een club, muziekles, lidmaatschap bibliotheek, leuke uitjes als het 
bezoeken van een concert, bioscoop, dierentuin of pretpark, 
schoolreisjes en werkweken van school.

Sociale 
Raadsvrouw

https://www.middendrenthe.nl/werk-
inkomen-bijstand/uitkering-voor-activiteiten 

(0591) 680 800

Subsidie Incidentele Culturele 
projecten Drenthe

Met deze subsidieregeling wil de Provincie Drenthe een levendig, 
gevarieerd cultureel klimaat stimuleren en in stand houden. De 
regeling is bedoeld voor culturele projecten die een incidenteel 
karakter hebben en een groot publieksbereik.

https://www.provincie.drenthe.nl/loket/subs
idieloket/alle-subsidies-rij/@137678/subsidie-
incidentele/ 

https://fd9.formdesk.com/provinciedrenthe/A
anvraagformulier_subsidie_incidenteleproject
en_ESB

Subsidie Podium Platteland 2.0 De provincie Drenthe heeft als doel de leefbaarheid te versterken door 
middel van cultuur, met name op plekken waar dit niet 
vanzelfsprekend is. Met deze subsidie worden initiatieven op het 
snijvlak van cultuur en maatschappij gestimuleerd. De afgelopen jaren 
zijn er in de provincie Drenthe veel projecten mogelijk gemaakt waarin 
cultuur en maatschappij samenkomen. Met culturele projecten kan 
aandacht gevraagd worden voor maatschappelijke thema’s en kunnen 
deelnemers meedoen aan de samenleving. Cultuur kan bijvoorbeeld 
worden ingezet om kwetsbare doelgroepen te betrekken en 
maatschappelijke problemen uit te lichten. Daarnaast kan de sociale 
cohesie in dorpen, buurten en wijken worden versterkt door 
initiatieven op het snijvlak van cultuur en maatschappij mogelijk te 
maken.

https://www.provincie.drenthe.nl/loket/
subsidieloket/alle-subsidies-
rij/@137477/subsidie-podium/

https://fd9.formdesk.com/provinciedrenthe/A
anvraagformulier_subsidie_podiumplatteland_
ESB

Subsidie Talentontwikkeling De subsidie heeft tot doel om door middel van het principe 
van Cultureel vermogen talentontwikkeling te stimuleren.

https://www.provincie.drenthe.nl/loket/
subsidieloket/alle-subsidies-
rij/@137629/subsidie-8/

https://fd9.formdesk.com/provinciedrenthe/A
anvraagformulier_subsidie_talentontwikkeling
_ESB

Stichting Wildevank Fonds Stichting Wildervank Fonds stelt middelen beschikbaar voor 
maatschappelijke initiatieven “dicht bij huis”. Steun aan projecten die 
gericht zijn op de verbetering van de lokale of de regionale 
samenleving, projecten met een sociale, culturele of ideële strekking.

https://www.stichtingwildervankfonds.nl/ https://www.stichtingwildervankfonds.nl/proc
edure.php

Kunst, Cultuur en Muziek
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Naam Omschrijving
Subsidievers
trekker Website Aanvragen Contact

Subsidie voor kunst en cultuur Je kunt subsidie krijgen als je een nieuwe culturele activiteit, cultureel 
project of evenement wilt organiseren in Midden-Drenthe. U doet een 
aanvraag bij de gemeente. Als u de subsidie krijgt, dan vergoeden wij 
maximaal de helft van de kosten van uw activiteit, evenement of 
project. Je kunt elk jaar de subsidie vóór 31 januari en vóór 30 mei 
aanvragen. De subsidie geldt voor een activiteit die in hetzelfde jaar als 
de aanvraag plaatsvindt. Kijk voor de exacte voorwaarden op de 
website.

https://www.middendrenthe.nl/sub
sidies/subsidie-voor-kunst-en-
cultuur

https://formulieren.middendrenthe.nl/website
/!suite09.scherm1089?mWfrs=561150&mNch=
8vj2t953zv

Sport en bewegen
Financiering van (sport & beweeg 
clinics)

Om een vergoeding beschikbaar te stellen aan verenigingen voor het 
geven van een clinic in het kader van kennismaken. Vooral bedoeld 
voor de combinatie van clinics voor het onderwijs. Wilt u als 
sportvereniging of sportaanbieder een clinic organiseren? Dan is 
hiervoor een budget beschikbaar vanuit het Sportakkoord. U kunt per 
clinic (40 tot 60 minuten) een vergoeding ontvangen van € 20,-.

Gezond in 
Midden Drenthe

www.gezondinmiddendrenthe.nl/subsi
die/aanvragen

https://www.gezondinmiddendrenthe.nl/wp-
content/uploads/2022/08/Subsidieaanvraag-
GiMD_2022.pdf

contact@gezondinmiddendrenthe.nl

Passend sportaanbod (sporten met 
een beperking)

Het is niet altijd makkelijk om met een mentale of lichamelijke 
beperking te sporten. Sport moet voor iedereen toegankelijk zijn. Het 
team gezond in Midden-Drenthe is hiermee aan de slag gegaan. 
Informatie over thuis sporten, sportlocaties, hulpmiddelen en 
accommodaties kun je vinden op Unieksporten.nl.

Uniek Sporten https://www.gezondinmiddendrenthe.n
l/sporten-met-een-beperking/

Financiele regeling voor zwemles Gratis zwemles in Beilen of Smilde voor thuiswonende kinderen van 5 
tot 18 jaar

Sociale 
Raadsvrouw

https://www.middendrenthe.nl/werk-
bijstand-en-hulp-bij-geldzorgen/extra-
hulp-bij-weinig-geld/kindpakket

(0593) 53 92 22
gemeente@middendrenthe.nl

(0591) 680 800

Jeugdfonds Sport en Cultuur Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe betaalt de contributie / het 
lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is 
voor een sportclub, muziek – of dansles, schilderen, theaterschool of 
een andere creatieve cursus.

Jeugdfonds 
sport en cultuur 
Drenthe

https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen
/drenthe/ 

De sportbon Wij vinden het belangrijk dat elk kind kan sporten en leuke dingen kan 
doen, ook als u hiervoor geen of weinig geld heeft. Daarom hebben wij 
naast de Uitkering voor activiteiten, ook een Kindpakket. Als u recht 
heeft op de Uitkering voor activiteiten, dan heeft u ook recht op het 
Kindpakket als u thuiswonende kinderen tot 18 jaar heeft.

Sociale 
Raadsvrouw

https://www.middendrenthe.nl/werk-
bijstand-en-hulp-bij-geldzorgen/extra-
hulp-bij-weinig-geld/kindpakket

https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/drenth
e/ 

(0591) 680 800

Materialen voor aangepast sporten Materialen voor aangepast sporten Uniek Sporten www.unieksport.nl
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Naam Omschrijving
Subsidievers
trekker Website Aanvragen Contact

Uitkering voor activiteiten 
(Gemeentelijk overzicht

De uitkering voor activiteiten is bedoeld om deel te kunnen nemen aan 
leuke activiteiten. Voorbeelden van deze activiteiten zijn: contributie 
voor een club, muziekles, lidmaatschap bibliotheek, leuke uitjes als het 
bezoeken van een concert, bioscoop, dierentuin of pretpark, 
schoolreisjes en werkweken van school.

Sociale 
Raadsvrouw

https://www.middendrenthe.nl/werk-
bijstand-en-hulp-bij-geldzorgen/extra-
hulp-bij-weinig-geld/uitkering-voor-
activiteiten

(0591) 680 800

Activiteiten budget Heb je een goed idee, wil je iets organiseren op het gebied van 
gezondheid, leefstijl of bewegen? Neem contact met ons op om de 
mogelijkheden te bespreken.

Team gezond in 
Midden Drenthe

https://www.gezondinmiddendrenthe.n
l/subsidie-aanvragen/

https://www.gezondinmiddendrenthe.nl/wp-
content/uploads/2022/08/Subsidieaanvraag-
GiMD_2022.pdf

contact@gezondinmiddendrenthe.nl

Sportakkoord budget Heb je een goed idee, wil je iets organiseren op het gebied van 
gezondheid, leefstijl of bewegen? Neem contact met ons op om de 
mogelijkheden te bespreken.

https://www.gezondeschool.nl/nieuws/
subsidie-rijke-schooldag

Geld voor een speelplek Wil jij bij jou in de buurt een speelplek voor kinderen maken of 
opknappen? Wie weet kan Jantje Beton daar in 2023 financieel aan 
bijdragen.

Jantje Beton https://jantjebeton.nl/ik-wil-spelen/geld-
om-te-spelen/een-speelplek

Geld voor een speelidee Kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar met een super tof speelidee 
samen met vriendjes en vriendinnetjes kunnen geld aanvragen. Er 
moet een volwassene aanwezig zijn bij het invullen van het formulier. 
Het idee vindt plaats in de eigen buurt en er doen tenminste 10 
kinderen mee

Jantje Beton https://jantjebeton.nl/ik-wil-spelen/geld-
om-te-spelen/een-speelidee

Groene Kruis fonds De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van de volksgezondheid 
en het maatschappelijk welzijn van de gehele bevolking binnen haar 
werkgebied. Het werkgebied bestaat uit Smilde, Bovensmilde, 
Hijkersmilde, Hoogersmilde, Oranje en Laaghalerveen.

https://groenekruisfonds.wordpress.co
m/

Schoolkosten regeling Voortgezet 
onderwijs

Wij vinden het belangrijk dat elk kind kan sporten en leuke dingen kan 
doen, ook als u hiervoor geen of weinig geld heeft. Daarom hebben wij 
naast de Uitkering voor activiteiten, ook een Kindpakket. Als u recht 
heeft op de Uitkering voor activiteiten, dan heeft u ook recht op het 
Kindpakket als u thuiswonende kinderen tot 18 jaar heeft.

Sociale 
Raadsvrouw

https://www.middendrenthe.nl/werk-
inkomen-bijstand/kindpakket

https://www.middendrenthe.nl/werk-inkomen-
bijstand/uitkering-voor-activiteiten

(0591) 680 800

Taal, Lezen en Schrijven
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Naam Omschrijving
Subsidievers
trekker Website Aanvragen Contact

Uitkering voor activiteiten 
(lidmaatschap bibliotheek)

Wij vinden het belangrijk dat elk kind kan sporten en leuke dingen kan 
doen, ook als u hiervoor geen of weinig geld heeft. Daarom hebben wij 
naast de Uitkering voor activiteiten, ook een Kindpakket. Als u recht 
heeft op de Uitkering voor activiteiten, dan heeft u ook recht op het 
Kindpakket als u thuiswonende kinderen tot 18 jaar heeft.

Sociale 
Raadsvrouw

https://www.middendrenthe.nl/werk-
inkomen-bijstand/uitkering-voor-
activiteiten

(0591) 680 800

Activiteiten budget Heb je een goed idee, wil je iets organiseren op het gebied van 
gezondheid, leefstijl of bewegen? Neem contact met ons op om de 
mogelijkheden te bespreken.

Team gezond in 
Midden Drenthe

https://www.gezondinmiddendrenthe.n
l/subsidie-aanvragen/

https://www.gezondinmiddendrenthe.nl/wp-
content/uploads/2022/08/Subsidieaanvraag-
GiMD_2022.pdf

contact@gezondinmiddendrenthe.nl

Een rijke schooldag (voor 
onderwijs)

Scholen in het primair onderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs 
kunnen tot en met 30 september subsidie aanvragen voor een rijke 
schooldag. De subsidie is beschikbaar via het programma School & 
Omgeving, bedoeld om kansengelijkheid in het onderwijs en de 
omgeving te versterken. Dit jaar is er 34 miljoen euro beschikbaar 
vanuit het programma.

https://www.gezondeschool.nl/nieuws/
subsidie-rijke-schooldag

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-
2022-19058.pdf

Regelingen voor mensen met een 
kleine portemonnee

Het kindpakket van de gemeente Midden-Drenthe Sociale 
Raadsvrouw

https://www.middendrenthe.nl/werk-
bijstand-en-hulp-bij-geldzorgen/extra-
hulp-bij-weinig-geld/kindpakket

(0591) 680 800

Gezondheid (voeding en verslaving)

Geldzaken en subsidies
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