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Invloed corona

 Tot maart 2020 normale uitvoering

 Daarna eerste lock down

 Voorzichtige start activiteiten in zomer

 Tweede lock down in de herfst

 Pas weer tegen zomer 2021 opstart

 Van fysiek naar meer digitaal, creatieve invullingen

 Er is veel zorg voor elkaar (coronahulp)

 Evenementen geen doorgang, rest over het algemeen wel 
doorgegaan, of alternatieve invulling 



Nieuwe initiatieven tijdens Corona
 Veel activiteiten zijn creatief omgebogen: digital en telefonisch is er 

veel aangepast, kaarten, en bloemen voor alleenstaanden/ouderen

 Coronahulp, bellijn, boodschappen, vrijwilligers verbinden aan mensen
die aandacht nodig hebben, bezoek langs de deur, etc.

 Pilot taal en participatie: extra aanbod voor statushouders gericht op 
Hardinxveld Giessendam

 Voorleesexpress: vrijwillige voorlezers

 Online ontmoetingen voor mantelzorgers

 Toerustingsavond met het Jeugdpreventieteam (alcoholgebruik onder
jongeren)

 Bootcamp: tieners lekker in hun vel

 Bewegen voor peuters en clinic kickboksen

 Materialen voor ontmoeting/bewegen: Tiendweart/Judith Leysterhof



MAG-initiatieven 2020

Gehonoreerd 50

Nog in behandeling 4

Afgewezen 4

Totaal ingediend 58

In 2019 waren er 78 initiatieven ingediend 

(11 in behandeling en 4 afgewezen)

In 2018 waren er 61 initiatieven ingediend

(12 nog in behandeling en 4 afgewezen)



Met en voor elkaar: voorbeelden nieuwe 
initiatieven

Taal en participatie 
Coronahulp

Online ontmoetingen van Mantelzorgers



Actief en gezond: voorbeelden nieuwe 
initiatieven

Humanitas Homestart

Tieners lekker in hun vel*

*valt onder het Sportakkoord

Materiaal voor ontmoeting en 

bewegen Tiendweart/Judith 

Leysterhof



Sportakkoord: Beweeg mee(r)!

MAG-initiatief Bereik
Tieners lekker in hun vel! 9 tieners
Nijntje beweegdiploma 380 leerlingen uit groep 1 en 2 van alle 

basisscholen
Open avond voor kinderen 300
OKK Bewegen voor peuters PSZ de Snaters 30 peuters
OKK Lessenserie Bewegen op Muziek voor 
leerlingen van groep 5 t/m 8 

632 kinderen 

Budoclub Clinic cardiokickboks 
basisonderwijs 

700 jongeren en kinderen



Financiële verantwoording MAG 2020

Verantwoording MAG initiatieven 2020

18 MAG-initiatieven < 1000 € €       11.088

18 MAG initiatieven 1000 € - 10.000 € €       89.743

7 MAG initiatieven > 10.000 € €  1.069.015

Totaal realisatie 2020 €  1.169.846

Verantwoording MAG-initiatieven

Budget 2020 € 1.312.795,00 

Resterend budget 2019 € 25.000,00 

Extra budget 2020 (taal en participatie) € 7.500,00 

Extra budget 2020 (sportakkoord) € 10.000,00 

Totaal aan initiatieven 2020 € 1.169.845,70 

Resterend budget 2020 € 185.449,30 

Overheveling budget 2020 naar 2021 € 25.000,00 

Definitieve onderbesteding € 160.449,30



Verantwoording Penvoerderschap Stuwkr8

Totaal Budget € 100.138,00 

Inzet personeel en activiteitenkosten € 100.170,00 

Overbesteding €           32,00 



Wat er verder speelt in 2021

 Activiteiten op en rond scholen normaal doorgegaan

 Buurtkamer en kleine ontmoetingen mogelijk

 Vanaf mei gaan activiteiten weer in opstart.

 Na de zomer bijna volledig alles weer open.


