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Subsidievragen aanvraagformulier met antwoord (2023) 

Stichting Bredase Aangepaste Sporten (BAS) 

1. Maatschappelijk resultaat: Hoe draagt de activiteit bij aan de maatschappelijke doelen uit hoofdstuk 4 van Breda, 
samen doen 2021/2023? Wat heb je als de activiteit klaar is? Door de activiteiten sport en bewegen die wij aanbieden, 
zitten mensen met een beperking goed in hun vel. Ze kunnen door te sporten zich goed ontspannen. Tevens dragen wij 
er aan bij dat ze een goede socialisering opbouwen.  

2. Bereik: Hoe groot is de totale doelgroep? (totaal aantal personen) En hoeveel personen binnen die doelgroep worden 
bereikt?  3000 met een vorm van een beperking. 150 leden zijn actief bij stichting BAS en 50 leden worden ondersteund 
door stichting BAS (bijv. Thebe Breda, Optisport,  Breda Gym en Yogasite Breda). 

3. Zelfredzaamheid: Wat kan een persoon zelf, al dan niet met steun van anderen uit zijn/haar omgeving? Per persoon is dit 

zeer divers aangezien de mate van zijn/haar beperking varieert. Een gedeelte wordt gefaciliteerd door 

verzorgingshuizen, terwijl anderen relatief zelfstandig zijn. Stichting BAS ondersteunt en begeleidt haar deelnemers 

tijdens de aangeboden activiteiten. 

4. Vakmanschap: Wat is de toegevoegde waarde van de inzet van betaalde professionals? Wat doen betaalde en 
opgeleide professionals beter of anders dan een willekeurige buurvrouw? En waar kan iemand die er weinig kennis van 
heeft dat aan zien? Helaas is niet iedere buurvrouw bereid om met mensen met diverse beperkingen te werken of met 
deze doelgroep om te gaan. Door de complexiteit vragen deze activiteiten goede en professionele aanpak en 
ondersteuning.  

5. Synergie: Draagt de activiteit bij aan het realiseren van een ambitie? Kan deze activiteit door slim samenwerken zo goed 
mogelijk, zo snel mogelijk en zo goedkoop mogelijk uitgevoerd worden?  Stichting BAS werkt samen met veel 
samenwerkingspartners waar activiteiten mogen plaatsvinden, waarbij de kosten voor de activiteiten door de 
deelnemers worden opgebracht. 

6. Tevredenheid: Hoe tevreden is de klant en zijn/haar omgeving? Maar ook: hoe tevreden zijn financiers, medewerkers, 

toezichthouders? De activiteiten moeten in de eerste plaats belangrijk en nuttig zijn voor de klant. Ook moeten alle 

betrokkenen in beeld zijn. Wat vindt de omgeving belangrijk? Hoe kun je daaraan bijdragen? En hoe kun je daar steeds 

beter in worden? We noemen dit omgevingssensitiviteit.  Jaarlijks wordt er een tevredenheidsonderzoek uitgezet waarbij 

stichting BAS in 2019 een 9,2 kreeg van vrijwilligers en deelnemers. In 2022 vindt een volgende tevredenheidsonderzoek 

plaats. 

7. Kostprijs per klant: De prijs per bereikt lid uit de doelgroep. Ook hoort hierbij: een schatting van de kosten die bespaard 
kunnen worden door maatwerkvoorzieningen. Alle activiteiten zijn vrijwel financieel zelfredzaam aan activiteitenkosten. 
De deelnemers betalen daarvoor een maandelijkse contributie. 
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