Verantwoording buurtbudget Hooglanderveen 2021
Werkwijze verdeling buurtbudget
De initiatieven worden door de werkgroep Buurtbudget Hooglanderveen beoordeeld en
gebudgetteerd. Er wordt naar gestreefd om aan het begin van het jaar, half april, al zoveel
mogelijk initiatieven binnen te hebben zodat duidelijk is hoe geprioriteerd en gebudgetteerd
moet worden. Daarbij heeft de werkgroep al enige jaren ervaring zodat veel initiatieven al
opgenomen kunnen worden. Deze worden toch wel aangevraagd. Zolang er budget is kan er
aangevraagd worden. De financiële afhandeling wordt gedaan door de penningmeester van de
Belangenvereniging Hooglanderveen (BVH).
Doelstelling buurtbudget Hooglanderveen
Hooglanderveen is een bruisend dorp wat zich vooral kenmerkt door het actieve
verenigingsleven. Wij, de werkgroep, vinden het dan ook zeer belangrijk dat dit
verenigingsleven wordt gestimuleerd. Veel verenigingen krijgen dan ook een bijdrage uit het
budget voor de organisatie van een evenement. Doelstelling is altijd dat het een zetje in de rug
is voor de organisatie en dat het evenement niet leunt op de bijdrage van het buurtbudget.
Daarbij moet het evenement wel bedoeld zijn voor het gehele dorp. Voor een besloten
verenigingsavond is het buurtbudget niet bedoeld. De laatste jaren worden ook veel
evenementen georganiseerd door bewoners zonder dat hier een vereniging of stichting achter
zit. Gewoon eigen initiatief “omdat het leuk is”. Zulke initiatieven kunnen zeker rekenen op
een bijdrage, vooral omdat hier vaak geen clubkas of entreegeld mee gemoeid is. Mooie
voorbeelden zijn de jaarlijkse motortourtocht en wielertocht. Hetzelfde kan gezegd worden
voor de buurtbarbecue. Wij vinden het belangrijk dat deze in Hooglanderveen georganiseerd
worden. Dit bevordert de sociale cohesie, je leert nieuwe buurtbewoners kennen en zorgt zo
indirect weer voor de vele vrijwilligers die een druk verenigingsleven met zich mee brengt.
De bijdrage vanuit het buurtbudget is 2,50 euro per persoon. Hiervoor kan dus nooit een
barbecue georganiseerd worden maar soms wel het springkussen gefinancierd worden.
Bijzondere Coronajaar 2021
Door de Corona en alle maatregelingen en beperkingen kwam er in 2020 en 2021 weinig
terecht van de standaard doelstellingen van het buurtbudget. Erg veel evenementen gingen
niet door .Van de gemiddeld 50 initiatieven die elk jaar aangevraagd worden was het aantal
dit jaar maar 30 initiatieven. Er waren in 2021 ook enkele evenementen die in 2020 al een
voorschot hadden gehad en zodoende niet dit jaar aanklopten. Bijvoorbeeld de jaarlijkse
motortourtocht. Wat we wel hebben gemerkt is dat er van de zomer weer meer mocht en er
meerdere buurt BBQ georganiseerd werden.
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Werkgroep Buurtbudget Hooglanderveen
De werkgroep valt onder de vlag van de Belangenvereniging Hooglanderveen (BVH).
Behalve de penningmeester zijn de leden dorpsgenoten die (liever) niet in het bestuur van een
andere vereniging zitten. De storting van de gemeente en de uitbetaling gebeurt door de
penningmeester van de BVH. Deze verzorgt de verantwoording naar de gemeente. Tevens
wordt de financiële verantwoording van het Buurtbudget ook voorgelegd aan de kascontrole
van de BVH. In 2021 is de bezetting van de commissie buurtbudget Hooglanderveen niet
veranderd.
De leden van de werkgroep Buurtbudget Hooglanderveen zijn:
2021
Koen van de Grift
Age Pranger
Erik de Ruiter
Harald Voortman

- Voorzitter
- Penningmeester
- Secretaris
- Lid

Communicatie
Hooglanderveen is een sociaal dorp en is het buurtbudget al jaren bekent in het dorp. De vele
verenigingen weten inmiddels het buurtbudget te vinden. Tevens wordt makkelijk contact
gezocht op bv het schoolplein bij de personen die bekend zijn met het buurtbudget.
Mondeling wordt er dus veel reclame gemaakt en op het buurtbudget geattendeerd. In een
dorp van ruim 4000 inwoners is dat nog mogelijk. Verder plaatsen we meerdere informatie
stukjes in de Hooglanderveense Informatie Krant (HIK) en op de dorpstv Glaset. Dit is
gedurende het gehele jaar gebeurd om zowel verantwoording af te leggen en oproepen te
doen. Met 31 gehonoreerde initiatieven is te stellen dat dit gelukt is.
Omdat we kiezen voor het honoreren van meerdere kleine initiatieven ipv één grote is het niet
nodig hierover het dorp te raadplegen dmv een enquête / stemavond. Daarbij speelt het ook
een rol dat het totaal budget € 15.000,- is en we dus niet over enorme bedragen hoeven te
beschikken. Deze verantwoording wordt ook op de website van de BVH gezet.
http://www.bvhooglanderveen.nl/buurtbudget/
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Verantwoording
Vrijwel alle initiatieven zijn per mail ingediend bij buurtbudget@bvhooglanderveen.nl . Alle
leden van de werkgroep krijgen deze aanvraag in hun mailbox. De verzender krijgt een
automatische mail dat het initiatief is ontvangen en binnen drie weken antwoord wordt
gegeven. De eerste maanden (maart, april, mei) is maandelijks vergaderd welke initiatieven
gehonoreerd werden en met hoeveel. De penningmeester maakte daarna meestal meteen het
bedrag over. Bijvoorbeeld een voorstelling van de toneelvereniging gaat sowieso door. Daar
is achteraf geen verantwoording voor nodig. Van andere initiatieven wordt vooraf een
begroting gevraagd en/of achteraf een aankoopbon. Ook deze worden meestal per mail
(gescand) opgestuurd. In de mailbox is zo een archief gemaakt.
Over initiatieven die later in het jaar zijn ingediend wordt via de mail besloten. Soms wordt
ook nog persoonlijk contact gezocht door de leden onderling.
Buurtbudgetaanvragen
Onderstaande soorten initiatieven zijn gehonoreerd.
Materiaal
Dorpsactiviteit
Buurt BBQ
Organisatiekosten
+ rente

€ 2.467,32
€ 4.345,00
€ 1.030,00
€ 443,15
€ 8.285,46

In totaal krijgt Hooglanderveen € 14.000,- buurtbudget. Net als in 2020 is er, vanwege de
corona pandemie, veel overgebleven. In 2020 zijn wat extra grote uitgaven gedaan mbt
materieel maar in 2021 is dit veel minder geweest.
Organisatiekosten werkgroep buurtbudget
Er is € 1.000,- beschikbaar gesteld voor organisatiekosten.
Deze kosten mogen ook gebruikt worden voor het buurtbudget en zijn in 2021 geheel
toegevoegd aan het buurtbudget. In 2021 is vooral online vergaderd, grootste deel is promotie.

3

Reservering voor 2022
Saldo 31-12-2020
Totaal inkomsten 2021
Totaal te besteden 2021

€ 3.726,34
€ 15.000,00
€ 18.726,34

Uitgegeven initiatieven
Organisatiekosten+rente
Totaal uitgaven

€ 7.842,32
€ 443,15
€ 8.285,47

Saldo 2021

€ 10.440,87

Er is een behoorlijk bedrag van ruim € 10.000,- euro overgebleven. Dit is vooral nog een
reservering vanuit 2020 en het feit dat er vanwege corona gewoon veel minder initiatieven
kwamen. Evenementen als de dorpsdag, motortourtocht, wielerronde gingen allemaal niet
door.
Doel reservering:
1. Bank Disselplein
Op het Disselplein staat een Beukenboom met hierom heen een ronde bank. Deze
bank is compleet vergaan. Met de gemeente is al overleg deze te vervangen voor een
mooie stevige bank. Het voorstel ligt nu bij de gemeente, ivm plaatsen, maar een
bijdrage komt uit het buurtbudget. Dit stond in 2020 ook al gereserveerd alleen is dit
in 2021 volledig stil komen te liggen. Plan is dit in 2022 wel op te pakken.
2. Dorpsdag
De dorpsdag is een belangrijke feestdag voor het dorp. Zowel als festijn en als sociaal
moment Na twee jaar van afwezigheid verwachten we dat deze dit jaar wel door kan
gaan. Misschien met extra maatregelen. Om dit weer goed te kunnen opstarten willen
we dit jaar wat extra reserveren. Het initiatief ligt bij de organisatie dorpsdag
Hooglanderveen.
3. Vlaggenmasthouders
Aan de nieuwe lantaarnpalen van de Heideweg en van Tuyllstraat zijn
vlaggenmasthouders geplaatst. Alleen aan het begin van de Heidweg en doorloop van
de van Tuyllstraat (Buitenveldseweg) ontbreken deze nog. De wens is ook deze
lantarenpalen te voorzien van houders en vlaggen. Ook dit initiatief komt vanuit 2020
maar is in 2021 blijven stilliggen.
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Balans Belangenvereniging Hooglanderveen BB
31-12-2020

31-12-2021

Lopende rekening RABOBANK
Spaarrekening RABOBANK

4.736,94
285,42

11.451,47
285,45

Totaal activa

5.022,36

11.736,92

Voorziening
Nog te betalen activiteiten

1.296,02
3.726,34

1.296,02
10.440,87

Totaal passiva

5.022,36

11.736,89

Activa

Passiva
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Rekening van Baten en Lasten BB 2021
Baten
Gemeente Amersfoort
Organisatie vergoeding
Buurtbudget

1.000,00
14.000,00

Rente

0,03

Diversen

Totaal baten

15.000,03

Lasten
Organisatiekosten
Donaties Buurtbudget

443,18
Materiaal
Dorpsactiviteiten
Buurt BBQ

2.467,32
4.345,00
1.030,00

Diversen

Totaal lasten

8.285,50

Exploitatie resultaat

6.714,53
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Bijlage 1
Aangevraagde initiatieven
Toegekend
Initiatief

Naam aanvrager(s)

Rubriek

bedrag

1 Corona bingo

Erik Stapelbroek

Dorpsactiviteit

€ 300,00

2 lichtjes Serooskerkenplantsoen

Ab Dekker

Materiaal

€ 500,00

3 Gluren bij de Buren

Stichting de Bühne

Dorpsactiviteit

€ 500,00

4 Bloembakken de Hoevens

Conny Visser

Materiaal

€ 305,20

5 Ons Genoegen 50 jaar

Geurt Hilhorst

Dorpsactiviteit

€ 500,00

6 Vlaggen Voetbal 75 jaar

Anita van Hengstum

Materiaal

€ 893,67

7 Onderhoud AED

Jan van de Berg

Materiaal

€ 152,60

8 Vlag Hooglanderveen Hoiberg

Veenpower

Materiaal

€ 45,00

9 Buurt BBQ

E jansen

BBQ

€ 50,00

10 Buurt BBQ Streeksel

Henri Boersma

BBQ

€ 92,50

11 Buurtbudget buurt BBQ Reurhout/Hiep

Marc Gent & Myranda Hilhorst

BBQ

€ 137,50

12 Onderhoud AED

Jan van de Berg

Materiaal

13 Buurt BBQ Dirk van Weelaan

Gerda Botterblom

BBQ

€ 100,00

14 Buurt BBQ Brenninkmeijerlaan

Sandra Hoenderdaal

BBQ

€ 60,00

15 Buurt BBQ Greep

Bas van der Luijt

BBQ

€ 90,00

16 Buurt BBQ Maalderij

Huub van de Grift

BBQ

17 Buren taart actie

Michelle Veerman

Dorpsactiviteit

€ 150,00

18 Buurt BBQ Zeisum

Bejanka Eilander

BBQ

€ 100,00

19 Openlucht concert Animato ism Zonnebloem

Animato en Zonnebloem

Dorpsactiviteit

20 Buurtfeest Weteringse Hoogt

Elleke van den Burg

BBQ

€ 162,50

21 Buurt BBQ Leilat

Esther Oostrom

BBQ

€ 90,00

22 Dag van de ouderen

Zonnebloem

Dorpsactiviteit

€ 675,00

23 Halloween

Veenpower

Dorpsactiviteit

€ 500,00

24 Buurt BBQ de Keut

Erik Peek

BBQ

25 Vevoda Jubileum avond

Ada Kok

Dorpsactiviteit

€ 310,00

26 Keuters 44 jaar Buutconcours Boek

de Keuters

Materiaal

€ 500,00

27 Kerstconcert in de st Josephkerk

Jeanette Kok

Dorpsactiviteit

€ 350,00

28 Kerstnachtdienst Vathorst 2021

Geke Lopers

Dorpsactiviteit

€ 250,00

29 Kerstdoorloper

Els Kok

Dorpsactiviteit

€ 500,00

30 Bridgeclub Hooglanderveen

Bridgeclub Hooglanderveen

Dorpsactiviteit

€ 250,00

Totaal initiatieven

€ 70,85

€ 60,00

€ 60,00

€ 87,50

€ 7.842,32
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Bijlage 2
Afgewezen initiatieven
Naam aanvraag

Naam aanvrager(s)

Status

Rubriek

1 Verjaardag met de hele buurt

Prive aanvraag

vervallen Dorpsactiviteit

2 Beachvolleybal

Switch

vervallen Dorpsactiviteit

1. Hiervoor was al wel een bijdrage gevraagd voor persoonlijk verjaardagsfeest met de
hele buurt.
2. Vanwege nieuwe corona maatregelen is dit evenement afgeblazen
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