Toekenningen Buurtbudget Zielhorst 2019
volg nr Gegevens
aanvrager

Betreft stra(a)t(en) /
onderwerp/ doel

Aan-vraag Opm bij/over Toekenaanvraag
ning 2019

BBZ9-00

administratiekosten + bankkosten St
BIAN

€

BBZ9-01

Zomerwijkfeest

€

3.500,00

€

BBZ9-02

Kosten examen
OranjeKruisInstructeur

€

750,00

€

BBZ9-03

EHBO-cursus voor Zielhorsters

€

BBZ9-04

abonnement Volkskrant (334,50) en
AD (372,50)

€

707,00

€

BBZ9-05

koffie en thee voor bezoekers
Middelpunt

€

1.200,00

€

BBZ9-06

in stand en up-to-date houden
wijkwebsite

€

275,00

€

BBZ9-07

organisatie en onkosten tbv
wijknetwerk (vergaderingen
werkgroepen, materialen admin,
drukwerk, visitekaartjes e.d.)

€

550,00

€

BBZ9-08

workshops voor en door
wijkbewoners (4 x 150)

€

600,00

€

600,00 Akkoord - vnl reservering

BBZ9-09

hele wijk, Graffiti op kasten Grote
keuken Middelpunt

€

750,00

€

750,00 Akkoord

BBZ9-10

Vijverconcert op 16 juni

€

725,00 bij Kattenbroek
€
hetzelfde aangevraagd

BBZ9-11

Buurtbarbecue Rietvelderf op 28
september

€

250,00 ca 60 personen

€

725,00 Akkoord. Tip voor de programmering:
graag wat meer variatie (klassiek,
pop, rock, jazz enz.).
250,00 Akkoord

BBZ9-12

StraatBBQ Rietvelderf 2-28

€

200,00 ca 40 personen

€

200,00 Akkoord

BBZ9-13

Straat-/buurtfeest De Vlinders e.o. op €
2e weekend juli

350,00

€

BBZ9-14

Bijdrage aan Groen Schoolplein
(toegankelijk voor hele buurt)

p.m.

BBZ9-15

Buurtfeest Kopervlinder

€

300,00 Maximaal bedrag voor buurtfeesten,
tenzij meer gedetailleerde begroting
wordt ingestuurd.
500,00 Mooi idee en toegankelijk voor de
hele buurt! Aansluiting bij sportieve
activiteiten in de directe omgeving
(beweegrondje e.d.).
325,00 Akkoord voor 100 deelnemers en
heldere begroting

BBZ9-16

Kinderinstuif - tweewekelijks in 't
Middelpunt

€

BBZ9-17

Zonnebloem Zielhorst-Emiclaer,
uitstapje naar Giethoorn; info over
deelnemers nagevraagd

€

BBZ9-18
BBZ9-19
BBZ9-20

Wadibuurtfeest Rietvelderf e.o. bij
Buurtfeest Bakemastraat
AED Vlinderbuurt

€
€
€

BBZ9-21

Bijdrage aan naaicursus (3 dagdelen); €
vnl onderhoud machines

Totalen:

850,00 in bestuur St BIAN
afgesproken

1.950,00 uitgaande van 10
cursisten ad EUR 195

€

€

geen specifiek bedrag - €
wat er mogelijk is…

325,00 totaalbedrag aanvraag €
onduidelijk, uitgegaan
van tent enz +
stormbaan
475,00
€
600,00 48 van de 165
deelnemers en
vrijwilligers komen uit
Zielhorst…
200,00
300,00
2.700,00

€

€
€
€

946,60

€

€ 18.203,60

€

Beoordeling door
werkgroep op 5 april
2019, resp n sept 2019

850,00
3.500,00 Blij mee - toegekend. Wel graag goed
samenwerken met activiteiten voor
volwassenen (uit t Middelpunt).
Schakel ze in!
750,00
1.950,00 Akkoord: maar eerst diploma halen en
inschrijven als
Burgerhulphulpverlener; dan per
persoon (maximaal 10) declareren.
707,00 Duur, maar wel goed hulpmiddel om
de inloop bij t Middelpunt te
versterken.
1.200,00 Goed hulpmiddel om de inloop te
versterken. Graag steeds melden dat
't 'aangeboden door het
buurtbudget'is.
275,00 Met veel waardering van de
werkgroep voor wat de webmaster
c.s. doen!
550,00 Akkoord - vnl reservering

475,00 Akkoord, lekker blijven doen. Dit blijft
de kinderen hun leven lang bij!
200,00 Gezien info over deelnemers,
vergoeden we 1/3. Advies: rest
aanvragen bij Kattenbroek.
200,00 Akkoord
300,00 Akkoord
2.700,00 Conform de visie van het
gezondheidsaccent.
946,60 We zouden het leuk vinden als de
deelnemers eens nadenken over wat
zij terug zouden kunnen doen voor de
wijk… een modeshow? Workshops
met kinderen begeleiden?

18.253,60

