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Jaarverslag Buurtbudget 2020 
Kattenbroek Amersfoort 

Overzicht 
De subsidie 2020 voor de wijk Kattenbroek bedroeg €24.200,-. Daarnaast heeft BIK nog een reserve van 
€ 28260,-, waarvan €5.433,- terugbetaald moet worden aan de gemeente. 

Het jaar 2020 was voor Buurtbudget een bijzonder jaar. Vanwege Covid 19 konden slechts een beperkt 
aantal buurtfeesten doorgang vinden en werden alle grote festiviteiten afgelast of uitgesteld. Daar staat 
tegenover dat er juist een aantal wijkactiviteiten in gang werden gezet, die gericht waren op de 
saamhorigheid in de wijk en vermindering van het gevoel van eenzaamheid. Deze activiteiten zijn 
ruimhartig door Buurtbudget gehonoreerd.  

In totaal is er €23.087,62 toegekend in 2020. We hebben bekendheid gegeven aan het Buurtbudget via 
de website van BIK (www.kattenbroek.net), via Facebook van BIK, via het Buurtbestuurt Kattenbroek-
Hoogland en via de website van KattenbroekSamen. Tevens zijn aanvragers gevraagd tekst en 
beeldmateriaal te delen via de Facebookpagina van BIK.  

In 2020 heeft het BewonersInitiatieven Kattenbroek (BIK) in totaal 12 aanvragen voor Buurtbudget 
gehonoreerd. Alle aanvragen zijn beoordeeld op basis van de bijdrage die de activiteit heeft aan de 
leefbaarheid van Kattenbroek. Dit betekent dat er in 2020 een positief saldo was namelijk € 1.112,-. 

Er is een aanvraag afgewezen, omdat deze niet aan de criteria voldeed. Er zijn drie aanvragen niet 
definitief toegezegd of met een lager bedrag vastgesteld, omdat de activiteiten vanwege Covid-19 niet 
door konden gaan. Grote festiviteiten, zoals het vijverconcert en het Hooglandse dorpsfeest konden 
eveneens niet doorgaan.  

Ontvangsten en inkomsten in 2020 

Ontvangsten   Bedrag € 
Subsidie 2020   €24.200,00 
Uitgaven    
Omschrijving activiteiten Aantal Bedrag €  
Straat- en buurtfeesten 2 483,50  
Grote festiviteiten    
Wijkactiviteiten  5 17.038,44  
Aankleding van de openbare ruimte  4 2.738,65  
Veiligheid    
Werkgroep BIK en PR 1 227,03  
Subtotaal aanvragen 12 20.487,62  
Administratie  1.000,00  
Extra bijdrage aan BIAN voor administratiekosten 
projecten BIAN 

 1.600,00  

Subtotaal   23.087,62 
Resultaat 2020   1.112,38 

 

Het saldo wordt toegevoegd aan de bestaande reserve per 31-12-2019, zie balans hieronder. De totale 
reserve aan het eind van 2020 is dan €23.939,-.  

Balans Buurtbudget Kattenbroek per 31-12-2020 

Balanspost Bedrag 

Reserve per 31-12-2019 28.260 

Saldo “Nog te betalen” 0 

http://www.kattenbroek.net/
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Terugbetaling subsidie 2019 5.433 

Resultaat 2020 1.112 

Reserve per 31-12-2020 23.939 

Besteding naar activiteiten 
 

Buurtfeesten 

Door COVID19 maatregelen zijn er in totaal slechts 2 aanvragen voor buurtfeesten gehonoreerd met een 
totaal budget van € 483,50  

Grote festiviteiten 

Er zijn aanvragen gehonoreerd voor grote festiviteiten vanwege COVID19. 

Wijkactiviteiten/speciale groepen 

Tot slot zijn er 5 omvangrijke aanvragen gehonoreerd voor activiteiten in de wijk met een budget van    
€ 17.038,44.  

1. Uitdeelactie van rozen door de Fellini Foundation 
2. Ontmoetingspunt de Koffiebus 
3. Buurtactie met dopperflesjes uitgevoerd door leerlingen van basisschool de Dubbelster  
4. Actie ONE (0mzien naar Elkaar), uitgevoerd door een aantal welzijnsorganisaties  
5. Kersttasjesactie voor ouderen in samenwerking met de basisscholen 

Aankleding van openbare ruimte 

Er zijn 4 aanvragen toegekend voor een budget van € 2.738,65 voor Bloembollen Carthago, ziethoek 
Dodoensserre en omgeving, zandbakzand Loefzijde/Lijzijde en de gemeenschappelijke tuin aan ’t Laar. 
Bij toekenning van grote aanpassingen in de openbare ruimte (speeltuinen etc.) vraagt BIK een duidelijk 
eigen inspanning van de bewoners in de vorm van zelfwerkzaamheid. De gemeenschappelijke ruimte 
wordt door de bewoners gezamenlijk beheerd.  

Veiligheid  

Er is geen aanvraag omtrent veiligheid ingediend. 

Communicatie en organisatie BIK 

De kosten voor de organisatie van het Buurtbudget en communicatie bedroegen in 2020 €227,03 voor de 
website.  

Administratie 

De bijdrage in de administratiekosten van BIAN was in 2020 € 1.000,-. Daarnaast is er een bedrag van € 
1.600,- extra toegekend aan BIAN ter compensatie van de administratiekosten van verschillende 
projecten in Amersfoort Noord die niet via buurtbudget gefinancierd werden. 

Niet toegekende/uitgekeerde aanvragen 
Er zijn drie aanvragen teruggetrokken vanwege Covid-19 en er is één aanvraag afgewezen, omdat deze 
niet voldeed aan de criteria.  
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Procedure aanvragen buurtbudget 2020 
Aanvragers van Buurtbudget Kattenbroek 2018 kunnen via de website een aanvraagformulier 
downloaden of eentje aanvragen via email. 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. 

Communicatie 
De lijst met aanvragen van Buurtbudget en de toekenningen/afwijzingen zijn begin 2020 op de website 
van het BIK: www.kattenbroek.net. Na goedkeuring van de verantwoording Buurtbudget 2020 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 kunnen worden geplaatst.  

BewonersInitiatieven Kattenbroek (BIK) 
In 2020 bestond BewonersInitiatieven Kattenbroek uit: 

• Jan Kooning 
• Gerard Smakman  
• Jamal Malik 
• Vincent Linderhof 

BIK is een onderdeel van de Stichting BewonersInitiatieven Amersfoort-Noord (BIAN). Het bestuur van 
de Stichtng bestond in 2020 uit: Timo Blom (voorzitter), Vincent Linderhof (penningmeester en 
secretaris), Hubert Swarts, Margriet Guiver-Freeman en Jannemiek Sprong.  

Buurtbudget 2021 
In 2021 zal er weer budget voor het Buurtbudget beschikbaar komen: €24.000,- voor Kattenbroek. 
Begin 2021 zijn zowel het aanvraagformulier als het declaratieformulier geactualiseerd, waardoor het nog 
beter mogelijk is om de aanvraag te beoordelen. In 2020 zijn de banden met IndeBuurt033 aangehaald 
en konden een aantal gezamenlijke acties worden gehonoreerd. In 2021 zal deze samenwerking worden 
voortgezet. De verwachting is in 2021 het aantal aanvragen voor buurtfeesten en grotere festiviteiten 
weer op min of meer normaal niveau zullen komen.  

 

  

http://www.kattenbroek.net/
https://www.facebook.com/buurtbudgetkattenbroek
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Bijlage: Lijst met buurtbudgettoekenning 2020 
 

Volgnummer   Omschrijving Uitgekeerd 
€ 

Totaal 
Uitgekeerd € 

 

Buurtfeesten    483,50   
2020-002 

 
Buurtfeest Loefzijde/Lijzijde  193,50 

 
 

2020-009 
 

Buurtfeest Het Bolwerk 290,00 
 

 
Wijkactiviteiten   17.038,44   
2020-003  Rozenactie Fellini Foundation  759,27   
2020-005  Ontmoetingspunt de Koffiebus 4.150,00   
2020-013  Buurtactie met dopperflesjes 1.996,50   
2020-014  Wijkactie Omzien naar Elkaar (ONE) 4.555,65   
2020-016  Kersttasjesactie 5.577,02   
Aankleding openbare ruimte   2.738,65  
2020-007  Buitenzithoek Dodoensserre 1.750,00   
2020-010  Zandbakzand Loefzijde/Lijzijde 240,00   
2020-011  Gemeenschapstuin ‘t Laar 499,55   
2020-016  Bloembollen Carthago 249,10   
Organisatie BIK 

 
227,03  

2020-004.01 1 Yourhosting 169,40 
 

 
2020-004.02 2 Yourhosting domeinnaam 37,99 

 
 

2020-004.03 3 Facebook promotie (Jan Kooning) 19,64 
 

 
Veiligheid  2.600,00  
  Bijdrage BIAN voor administratiekosten 1.000,00   
  Extra bijdrage BIAN voor administratiekosten 

BIAN projecten 
1.600,00   

      
Totaal    23.087,62  

* Nog te betalen in 2020 
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Bijlage: vragen van de gemeente voor de inhoudelijke verantwoording 
Buurtbudgetsubsidie: BIK 2020  
 
Algemeen  
1. Hoe is het jaar verlopen? Zijn er bijzonderheden te melden?  
Antwoord: Ondanks de COVID19 maatregelen, is het jaar is goed verlopen. Bijna het gehele budget 
voor 2020 is toegekend en uitgekeerd Verder geen bijzonderheden.  
 
2. Wie zaten er in het betreffende jaar in het bestuur van de stichting/vereniging en werkgroep 
buurtbudget? (veranderingen in het bestuur van de stichting/vereniging dient doorgegeven te worden 
aan de Kamer van Koophandel, graag een recente kopie toevoegen)  
Antwoord: BewonersInitiatieven Kattenbroek bestaat uit Jan Kooning, Gerard Smakman 
(buurtbudgetadministratie), Jamal Malik en Vincent Linderhof (penningmeester/secretaris van BIAN)  
 
Communicatie  
3. Op welke manier is er gecommuniceerd naar de wijk over de mogelijkheid buurtbudget aan te 
vragen?  
Antwoord: Via de website, via meerdere oproepen op onze facebookpagina en via persoonlijke 
contacten in verchillende gremia.  
 
4. Op welke momenten en op welke wijze is er gecommuniceerd met de aanvragers?  
Antwoord: De communicatie verliep via email. Aanvragers krijgen altijd reactie  
 
5. Welke criteria zijn er gehanteerd voor toewijzing en afwijzing buurtbudget?  
Antwoord: De criteria zoals vermeldt op de aanvraagformulieren en op de website. Aanvragen met een 
commerciele of religieuze doelen worden niet gehonoreerd.  
 
6. Op welke manier is de verantwoording gecommuniceerd naar de wijk? Graag bijvoegen relevante 
informatie (link naar website, flyer, wijkkrant etc.)  
Antwoord: Het jaarverslag van buurtbudget in Kattenbroek is beschikbaar op de BIK website.  
 
Projecten  
7. Geef een overzicht van de toegekende aanvragen, voorzien van een uitleg, waaruit blijkt waar de 
subsidie naartoe is gegaan.*  
Antwoord: Zie jaarverslag van BIK  
 
8. Geef een overzicht van de (gedeeltelijk) afgewezen en eventueel ingetrokken aanvragen, voorzien 
van een uitleg van de aanvragen en de reden van (gedeeltelijk) afwijzen/intrekken. *  
Antwoord: Zie jaarverslag van BIK  
 
Financieel  
9. Licht opvallende punten uit het financieel verslag hieronder toe. *  
Antwoord: In 2020 is er per ongeluk tweemaal een bedrag van € 4.464,90 uitgekeerd van Wijkactie 
Omzien naar Elkaar (ONE) met aanvraagnummer 2020-014, maar het tweede bedrag wordt 
teruggeboekt en is opgenomen als nog te ontvangen bedrag.  
 
 
*Wanneer dit opgenomen is in het financieel verslag dan hoeft dit hier niet ingevuld te 
worden. 
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