Jaarverslag buurtbudget Kattenbroek

Jaarverslag Buurtbudget 2018
Kattenbroek Amersfoort
Overzicht

De subsidie 2018 voor de wijk Kattenbroek bedroeg €22.200,-. Daarnaast heeft BIK nog een reserve van
€15.000,-.
Aanvragen voor buurtbudget konden gedurende het hele jaar worden ingediend tot uiterlijk 15
december. Er is vooraf geen budget gereserveerd voor grote aanvragen. In totaal is er €20.254,30
toegekend in 2018. Veel aanvragers hebben al eerder buurtbudget aangevraagd in het verleden. We
hebben bekendheid gegeven aan het buurtbudget via de website van BIK (www.kattenbroek.net), via
Facebook van BIK en via het Buurtbestuurt Kattenbroek-Hoogland. Tevens zijn aanvragers gevraagd
tekst en beeldmateriaal te delen via de Facebookpagina van BIK.
In 2018 heeft het BewonersInitiatieven Kattenbroek (BIK) in totaal 42 aanvragen voor buurtbudget
gehonoreerd. Alle aanvragen zijn beoordeeld op basis van de bijdrage die de activiteit heeft aan de
leefbaarheid van Kattenbroek. In totaal is er in 2018 aan activiteiten, organisatie en terugbetaling
€20.154,30 besteed. Dit betekent dat er in 2018 een positief saldo was namelijk €2.045,70.
Er zijn zes aanvragen afgewezen of niet behandeld omdat ze onvolledig waren.
Ontvangsten en inkomsten in 2018
Ontvangsten
Subsidie 2018
Uitgaven
Omschrijving activiteiten
Straat- en buurtfeesten
Grote festiviteiten
Wijkactiviteiten
Aankleding van de openbare ruimte
Veiligheid
Communicatie
Subtotaal aanvragen
Organisatie en communicatie
Subtotaal
Saldo

Bedrag
€22.200,00
Aantal
12
2
6
6
1
4
31
11
42

Bedrag
€3.550,67
1.175,00
€8.746,49
€2.761,20
€145,43
667,93
€17.046,72
€3.107,58
€20.154,30

€20.154,30
€2.045,70

Het saldo wordt toegevoegd aan de bestaande reserve per 31-12-2018 namelijk €21.047,12, zie balans
hieronder. De totale reserve aan het eind van 2018 is dan €23.092,82. Dit is echter meer dan het
voorlopige toegekende budget in 2018. Daarom wordt er €1.000,- terugbetaald. Het uiteindelijke reserve
per 31-12-2018 dat wordt meegenomen naar 2019 is daarmee €22.092,82.
Balans buurtbudget Kattenbroek per 31-12-2018
Balanspost
Reserve per 31-12-2017
Resultaat 2018
Subtotaal

Debet

Balanspost

Credit

21.047,12
2.045,70
23.092,82

Subtotaal
Reserve per 31-12-2018

22.092,82

blz. 1

Jaarverslag buurtbudget Kattenbroek

Daarnaast zijn er nog een aantal nog te betalen bedragen. In totaal moet er nog €11.385,99 worden
uitgekeerd van de in 2018 toegekende bedragen. Daarnaast moet er nog een toegekend bedrag uit 2015
(€2.400,00) worden betaald, zie balans.
Nog te betalen
Nog te betalen aan de
gemeente
Nog uit te keren bedragen in
2019 toegekend in 2018

€2.400,00
€11.385,99

Besteding naar activiteiten
Buurtfeesten
In totaal zijn er 10 aanvragen voor straat-, school- en buurtfeesten gehonoreerd met een totaal budget
van ruim €3.550,67 zie bijlage.
Grote festiviteiten
Daarnaast zijn ook 2 aanvragen van een aantal grotere festiviteiten gehonoreerd (€1.175,00), zoals
•
•

Hooglandse dorpsfeest (kinderactiviteiten)
Stichting Hooglandse Wintersferen

Bij de toekenning is rekening gehouden waar de evenementen plaatsvinden en een inschatting gemaakt
hoeveel inwoners van Kattenbroek zouden deelnemen. De maximale toekenning voor evenementen
buiten de wijk is ca. €500,-.
Aankleding van openbare ruimte
Er zijn 6 aanvragen toegekend voor een budget van €2.761,20 voor Bloembakken Wendakker,
Kruidentuin de Ontdekking, Beplanting middentuin ‘t Laar en Aanpassing van het schoolplein van obs de
Dubbelster. Bij toekenning van grote aanpassingen in de openbare ruimte (speeltuinen etc.) vraagt BIK
een duidelijk eigen inspanning van de bewoners. Deze inspanning kan financieel zijn of in de vorm van
vrijwilligerswerk. Bij de Aanpassing van Speeltuin Hooidonk hebben bewoners een deel van de
werkzaamheden zelf uitgevoerd en hebben ze geld ingezameld via een straatverkoop.
Veiligheid
Er is één aanvraag omtrent veiligheid geweest: twee Victor Veiligs voor de Tonnekreek.
Wijkactiviteiten/speciale groepen
Tot slot zijn er 6 aanvragen gehonoreerd voor activiteiten in de wijk met een budget van €8.746,49: 1)
Vijverconcert Sixties Generation 2018, 2) Zonnebloem Emiclaer – bezoek aan Soestdijk, 3) feest obs De
Meander, 4) bijdrage aan Emiclaer on Ice door kaartjes van scholieren uit Kattenbroek te financieren, 5)
Bijdrage buurt AED Stille steeg buurt en 6) Beeldscherm voor Inloophuis de Ontmoeting.
Organisatie en communicatie
De kosten voor de organisatie van het buurtbudget bedroegen in 2018 €3.107,58 voor de kosten van de
administratie, communicatiebord BIK voor schaatsbaan, promotie BIK-oproep via Facebook BIK en de
kosten voor 5 BIK vergaderingen. Daarnaast is een nieuwe administrateur ingehuurd voor stichting BIAN.

Niet toegekende/uitgekeerde aanvragen
Er zijn vijf aanvragen teruggetrokken en één aanvraag afgewezen. De belangrijkste reden om de
aanvraag van het Dorpsfeest Hoogland af te wijzen is het feit dat er al een andere vraag is gehonoreerd.
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Procedure aanvragen buurtbudget 2018
Aanvragers van buurtbudget Kattenbroek 2018 hebben via de website of via email een
aanvraagformulier ontvangen, waarin de aanvrager een aantal vragen moet beantwoorden. Nadat het
BIK het ingevulde aanvraagformulier heeft ontvangen neemt het de aanvraag in behandeling. Indien de
aanvraag niet volledig was ingevuld of onduidelijk was, heeft het BIK aanvullende vragen gesteld. Het
BIK beoordeelt de aanvragen op:
•
•
•
•

Draagt de activiteit bij aan de leefbaarheid van Kattenbroek en haar bewoners?
Is de aanvraag ook in lijn met het beleid van de gemeente Amersfoort (denk aan
duurzaamheid)?
Staat de aanvraag in verhouding tot andere aanvragen?
Is er aan de regels van buurtbudget Kattenbroek, zoals opgenomen in het aanvraagformulier,
voldaan?

Na toekenning of afwijzing is de aanvrager via email geïnformeerd door het BIK. Bij toekenning wordt de
declaratieprocedure in gang gezet. Bij afwijzing wordt één of meerdere redenen voor afwijzing
opgegeven.
In 2019 kunnen aanvraagformulieren rechtstreeks van de website kunnen worden gedownload.

Communicatie
De lijst met aanvragen van buurtbudget en de toekenningen/afwijzingen zijn begin 2018 op de website
van het BIK: www.kattenbroek.net. Na goedkeuring van de verantwoording buurtbudget 2018 door de
gemeente zal er ook nog een bericht via de lokale pers worden verspreid. BIK heeft in 2014 een
Facebookpagina https://www.facebook.com/buurtbudgetkattenbroek aangemaakt waarop verslagen en
fotomateriaal kan worden geplaatst.

BewonersInitiatieven Kattenbroek (BIK)
In 2018 bestond BewonersInitiatieven Kattenbroek uit:
•
•
•
•

Jan Kooning
Gerard Smakman
Jamal Malik
Vincent Linderhof

BIK is een onderdeel van de Stichting BewonersInitiatieven Amersfoort-Noord. Het bestuur van de
Stichtng bestond in 2018 uit: Timo Blom (voorzitter), Vincent Linderhof (penningmeester en secretaris),
Hubert Swarts, Margriet Freeman-Guiver en Jannemiek Sprong.

Buurtbudget 2019
In 2019 zal er weer budget voor het buurtbudget beschikbaar komen: €20.800,- voor Kattenbroek.
Naast de activiteiten die gepland staan waarvoor er reeds budget is gereserveerd, kunnen aanvragen
worden ingediend. Voor de aanvragen 2019 kan via buurtbudget@kattenbroek.net worden aangevraagd.
Het BIK is voornemens om in 2019 haar buurtgenoten meer te betrekken bij de ontwikkeling van onze
wijk in het kader van het sociale wijkplan. Dit doet BIK samen met de buurtnetwerker van Indebuurt033.
Aanvraagformulieren voor aanvragen buurtbudget kunnen nu direct van de website worden gedownload.
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Bijlage: Lijst met buurtbudgettoekenning 2018
Volgnummer

Omschrijving

Communicatiespullen voor bewonersinitiatieven
en website
2018-001.1
1
Communicatiespullen extra logo’s schaatsen en
reclamebord voor bij de schaatsbaan
2018-001.2
2
Factuur Yourhosting Website/host
2018-001.3
3
Factuur Yourhosting Domeinnaam website
2018-001.4
4
Communicatiespullen extra logo’s duurzaamheid
Aankleding openbare ruimte
2018-003
Bloembakken Wendakker (zie 2017-031)
2018-008
Middentuin 't Laar
2018-019
Kruidentuin de Ontdekking
2018-025
Herinrichting pleintje De Gesloten Stad
2018-034
Bloembollen Carthago
2018-036
Aanvulling beplanting 't Laar
Verkeersveiligheid
2018-024
Veigheidspoppen Tonnekreek
Wijkactiviteiten/speciale groepen
2018-009
Vijverconcert 2018
2018-015
Zonnebloem Emiclaer - bezoek Soestdijk
2018-026
Schoolfeest Meander
2018-027
Emiclaer on ice
2018-037
Buurt-AED Stille Steeg
2018-038
Inloophuis de Ontmoeting, beeldscherm
Grote festiviteiten
2018-016
Hooglandse Wintersferen
2018-021
Hooglands Dorpsfeest - Kinderspelen
Buurtfeesten
2018-006
Buurtfeest Lij/loefzijde
2018-011
Buurtfeest Het Duin
2018-017
Buurtfeest de Ontmoeting
2018-020
Buurtfeest Gesloten Stad
2018-022
Buurtfeest Tonnekreek Midden en Zuid
2018-023
Buurtfeest Zandkreek
2018-029
Buurtfeest Rietkreek
2018-030
Buurtfeest Vooruitzicht
2018-031
Buurtfeest van Langhuis tot Kragge
2018-032
Buurtfeest Mui-Slufter
2018-033
Buurtfeest Verborgen Zone
2018-039
Buurtfeest Gangboord
Organisatie
2018-100.1
1
Algemene kosten via BIAN
2018-100.2
2
Vergadering BIK Van der Valk 21-2-2018
2018-100.3
3
Vergadering BIK Van der Valk 27-3-2018
2018-100.4
4
Vergadering BIK Van der Valk 11-4-2018
2018-100.5
5
Facebook promotie bericht
2018-100.6
6
Facebook promotie bericht
2018-100.7
7
Vergadering BIK Van der Valk 15-10-2018
2018-100.8
8
Vergadering BIK De Neng 21-11-2018
2018-100.9
9
Facebook promotie bericht
2018-100.10
10 Facebook promotie bericht
2018-100.11
11 Factuur Roblin administratie
Totaal

Uitgekeerd
€

Communicatie

Totaal
Uitgekeerd
€
667,93

317,63
162,14
33,88
154,28
2.761,20
878,12
500,00
113,88
850,00
250,00
149,20
145,43
145,43
8.746,49
950,00
500,00
250,00
5.153,52
444,00
1.448,97
1.175,00
375,00
800,00
3.550,67
570,00
130,00
369,10
293,92
330,00
285,00
239,94
240,00
199,64
286,58
274,03
332,46
3.107,58
800,00
17,70
12,75
20,65
6,00
48,28
29,25
53,95
78,65
40,35
2.000,00
20.254,30
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