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Tabel   Organisaties die in aanmerking komen voor tegemoetkoming 
Vrijwilligersorganisaties jeugd 
Verdeelsleutel: vast bedrag (€ 3.000) per voorziening (speeltuin resp. scoutingclub) 
Speeltuincentrale Beverwijk (3 speeltuinen) 

Scouting Beverwijk 

Scouting M’Hlala Panzi 

Waterscouts Mees Toxopeus 

Buurt- en dorpshuizen 
Verdeelsleutel: vast bedrag (€ 11.100) per buurthuis/dorpshuis 
Buurthuis Wijk aan Duin (SWB) 

Wijkcentrum Prinsenhof (SWB) 

Citadel Broekpolder (SWB) 

Dorpshuis De Moriaan 

Paviljoen Westerhout 

Ontmoetingscentrum De Stut 

Stichting Animal Farm 

Culturele voorzieningen 
Verdeelsleutel: vast bedrag per organisatie waarbij onderscheid tussen grote/ 
middelgrote/ kleine organisaties (te ontvangen bedrag resp. € 60.000; € 10.000; € 2.600) 

Grote. middelgrote of kleine 
organisaties  

Op grond van de volgende criteria: 

Centrum voor de Kunsten Grote organisatie Professionele organisatie; hoog 
subsidiebedrag, veel activiteiten 
en breed publieksbereik  

Kennemer Theater Grote organisatie Professionele organisatie; hoog 
subsidiebedrag, veel activiteiten 
en breed publieksbereik 

Bibliotheek IJmond-Noord Grote organisatie Professionele organisatie; hoog 
subsidiebedrag, veel activiteiten 
en breed publieksbereik 

Museum Kennemerland Middelgrote organisatie Vrijwilligersorganisatie; 
middelhoge subsidie; veel 
activiteiten en breed 
publieksbereik 

Stichting Young Art Middelgrote organisatie Vrijwilligersorganisatie; 
middelhoge subsidie; veel 
activiteiten en breed 
publieksbereik 

Stichting Actief Wijk aan 
Zee SaWaZ 

Middelgrote organisatie Vrijwilligersorganisatie; kleine 
subsidie; veel activiteiten en 
breed publieksbereik; dit laatste 
criterium is de bepalende factor 
om de organisatie aan te merken 
als middelgrote organisatie  

KeK Kunstexposities 
Kerkplein 

Kleine organisatie Kleine vrijwilligersorganisatie, 
middelhoge subsidie; kleiner 
aantal activiteiten; dit laatste 
criterium is de bepalende factor 
om de organisatie aan te merken 
als kleine organisatie. 
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Radio Beverwijk Kleine organisatie Kleine organisatie, middelhoge 
subsidie; kleiner aantal 
activiteiten (mbt cultuur; 
organisatie levert faciliterende 
bijdrage aan culturele 
activiteiten); dit laatste criterium 
is de bepalende factor om de 
organisatie aan te merken als 
kleine organisatie. 

Zee van Staal Kleine organisatie Kleinere vrijwilligersorganisaties 
met een kleine subsidie; dit 
criterium is de bepalende factor 
om de organisaties aan te 
merken als kleine organisaties 

Historisch Genootschap Kleine organisatie 

Stichting Kunst & Cultuur Kleine organisatie 

Fotografiecentrum 
ISOO.Nu 

Kleine organisatie 

Kop van WaZ Kleine organisatie 

Rondje Wijk aan Zee Kleine organisatie 
    




