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Sjabloon advies / kwaliteitscontrole 
 

 

Advies Seniorenraad Hoboken Aanpassing subsidie bij Stadmakers 
 

Datum:      7 mei 2018 

Volgnummer:    SRHO_002_2018 

Gericht aan:    Districtscollege Hoboken 

Contactpersoon Seniorenraad:  Jan Jansen 

Contactpersoon Administratie:  Petra Andriessen  

 

Advies aanpassing subsidie bij Stadsmakers: 
 

 

Achtergrond  en  Argumentatie: 

Naar aanleiding van een vraag van Samana Hoboken, willen wij graag reageren op hun verzoek. 

En vragen wij als seniorenraad aan het districtscollege van Hoboken om ons advies aan Stadsmakers 

door te sturen. 

Zij vragen om de grens van 6 € op te trekken naar 10 €. Aangezien de grens al jaren 6 € is, kan u zich 

voorstellen dat we in deze tijd met 6 € niet veel meer kunnen doen. Aangezien Samana een paar 

prachtige dagen organiseert voor kwetsbare mensen in ons district, willen wij als seniorenraad ons hier 

toch volledig achter zetten. Omdat ze meer zouden kunnen genieten van het samenzijn.  

 

Samana vraagt geen lidgeld aan hun mensen, omdat zij het financieel moeilijk hebben. 

Corebuisness van Samana is om kwetsbare senioren thuis te bezoeken. 2 x per jaar proberen ze de 

mensen buiten te krijgen en bij elkaar te brengen met een themafeest. 

Hiervoor vraagt Samana een tegemoetkoming aan bij Stadmakers. Van 500 €, mits voorwaarde 

maximum 6 € pp deelnamegeld. 

We weten wel dat we door het optrekken van 6 naar 10 € dat sommige mensen niet kunnen 

deelnemen. En dat het zijn doel mist om kwetsbare mensen te laten deelnemen. Daarom geven we als 

tweede mogelijkheid, om de deelnameprijs hetzelfde te laten, maar de subsidie te verhogen van 500 € 

naar 1000 €, voor verenigingen die belangeloos werken voor kwetsbare mensen in onze maatschappij 

(dus niet voor straat-barbecues). 

 

 

ADVIES: Wij adviseren om de bijdragen aan te passen om zo de werking ten behoeve van kwetsbare 

mensen mogelijk te maken. 

 

 

Proces en betrokkenen:  

 

- Doorheen jaren werd aangekaard bij medewerkers Stadsmakers 

- Dinsdag 23 januari 2018; nood aangekaard op kennismakingsoverleg met Samana 

bestuursleden, Stadsmakers en seniorenwerking district Hoboken 

- Woensdag 24 januari 2018; gemaild vanuit Samana Hoboken aan Stadsmakers 

- Dinsdag 6 maart 2018; toelichting op openbare SR door Samana 

- Dinsdag 6 maart 2018; algemene seniorenraad beslist dat DB een advies zal opmaken. 

- Maandag 7 mei 2018; advies opgemaakt door dagelijks bestuur van Seniorenraad Hoboken 

 

In aanwezigheid van de seniorenconsulente van district Hoboken. 
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Ter info:  Wat leeft er bij de leden van Samana aan noden, vragen,… ? 

Samana heeft al enkele jaren geprobeerd om een toelage te bekomen bij stadsmakers (het vroegere 

opsinjoren), maar ondervond hierbij 2 problemen: 

1) Om 500 €  subsidie te ontvangen, mag er maximum een deelnameprijs van 6 € per deelnemers 

gevraagd worden. 2 x per jaar organiseren ze een groot feest, naast alle kleine tussentijdse 

ontmoetingsmomenten, waarvoor deze toelage welkom zou zijn. Voor 250 € huurt men een 

zaal, animatie kost ook snel 250 €, de toelage van 500 € is dus snel besteed. Maar voor 6 € 

deelnameprijs kan geen maaltijd+ drankje+ dessert voorzien worden. Samana richt zich op de 

meest kwetsbare senioren in Hoboken, velen met  financiële problemen. Deze bijeenkomsten 

zijn voor hen net een uitgelezen kans om nog eens onder de mensen te komen, maar door de 

strikte regelgeving is het voor Samana vrijwel onmogelijk om zeer budgetvriendelijk 

bijeenkomsten aan te bieden aan kwetsbare senioren, die het echt nodig hebben.  

Vraag vanuit Samana: kunnen de voorwaarden voor deze toelage aangepast worden als het 

gaat om een kwetsbare doelgroep?   

2) Grotere subsidies worden soms afgewezen omdat de samenwerkingspartner een Staddienst of 

dienstencentrum is. Deze partners maken het mee mogelijk om de juiste doelgroep te bereiken. 

We hebben hen bijzonder nodig in sommige projecten, maar zien dan een toelage afgekeurd 

worden. waardoor de deelnameprijs voor de kwetsbare deelnemers stijgt. Dit is een drempel 

tot deelname. 

Er wordt door de vrijwilligers vastgesteld dat toch wel een heel deel van de leden in een  4
de

 wereld 

situatie leven. Vooral in de wijken Moretusburg en rond de Zwaantjes.  

Er leeft sociale isolatie bij de doelgroep.  Samama kan hen af en toe opzoeken thuis, maar kan niet  

antwoorden op zorgvragen of een vast wekelijkse uitje, zoals een koffie gaan drinken. Hiervoor 

verwijzen aan diverse diensten. 

 


