
Verantwoording Buurtbudget Zielhorst 2018

Werkgroep Buurtbudget Zielhorst - Aanvragen, toekenningen en betaalopdrachten 2018
volg nr Gegevens 

aanvrager

Betreft 

stra(a)t(en)

Onderwerp 

/ doel

 Aan-

vraag 

 Opm bij/over 

aanvraag 

 Toeken-

ning 

2018 

Beoordeling door 

werkgroep op 7 april

Uitbe-

taald

Resteert

BBZ8-00  €         800,00 betreft admin.kosten 

Stichting BIAN 

(verantwoording nr 

gemeente)

 €         800,00 staat vast: 2018: EUR 800,00  €         800,00  €                  -   

BBZ8-01 

AFGEROND

 €         950,00  €         950,00  €         950,00  €                  -   

BBZ8-02  €      4.000,00  €      4.000,00  €      4.290,44 -€        290,44 

BBZ8-03 

AFGEROND

 €         275,00  hostingkosten t.o.v. 

2017 verhoogd i.v.m. 

omvang site 

 €         275,00  €         118,04  €         156,96 

BBZ8-04 

AFGEROND

 €         600,00  WBT betaalt (in 

overleg!) huur en 

materialen 

 €         600,00 Streven naar 4 workshops in de loop 

van het jaar; o.a. stemmen piano Mpt

 €         444,47  €         155,53 

BBZ8-05

AFGEROND

Opdracht aan 

graffiti-artiest: 

meer kleur voor 

keuken M'punt

Alle gebruikers  €         750,00  Aanvraag besproken 

in 

wijknetwerkbijeenkom

st 2-11-17; ontwerp op 

15-2-2018 

 €         750,00 Stroomt door uit 2017; deelnemers 

bijeenkomst unaniem akkoord, 

vertrouwen op oordeel WBT

 €         726,00  €           24,00 

BBZ8-06 

AFGEROND

Argusvlinder en 

Atlasvlinder

Extra groot 

straatfeest, 1e 

weekend juli

 €         600,00  €         300,00 straatfeest als aangevraagd met max 

300 (verhoogd t.o.v. 2017)

 €         294,61  €             5,39 

BBZ8-07 

AFGEROND

hele wijk Zomerwijkfeest, 4 

juli

 €      3.500,00  €      3.500,00  €      3.091,59  €         408,41 

BBZ8-08

AFGEROND

Walter 

Gropiuserf, ca 30 

personen

Straatfeest 25 

augustus

 €         200,00  €         200,00 Je mag tot 300 gaan!  €                  -    €         200,00 

BBZ8-09

AFGEROND

hele wijk EHBO-vereniging 

Zielhorst, 

basiscursusmateri

alen en cursus 

voor 8-10 

personen, eerste 

aanvraag circa 

EUR 3000

 €      5.075,00  Volledig EHBO = 

inclusief AED en 

kinderen 

 €      5.075,00 Zielhorsters die zich na het slagen 

registreren, krijgen hun kosten 

vergoed. Wegens succes in de loop 

van het jaar budget verhoogd…

 €      5.048,90  €           26,10 

BBZ8-10

AFGEROND

Kopervlinder straatfeest, ca 100 

deelnemers, 26 

mei

 €         425,00  €         300,00 straatfeest als aangevraagd met max 

300 (verhoogd t.o.v. 2017)

 €         300,00  €                  -   

BBZ8-11 

AFGEROND

Bridgeclub 

Middelpunt (ca 24 

leden, werving 

loopt)

bijdrage voor 

aanschaf 

gereviseerde 

scorekastjes

 €         250,00  €         250,00  €         250,00  €                  -   

BBZ8-12 Gemiddeld 10 tot 

15 kinderen per 

keer (deels 

wisselende 

gezichten)

Kinderinstuif, elke 

2 weken in 't 

Middelpunt

 €         475,00  €         475,00  €         297,50  €         177,50 

BBZ8-13 

AFGEROND

Dorpsfeest 

Hoogland 13 t/m 

16 sep

Kinderspelen, ca 

2000 kinderen, 

specifiek + 

Sterrenslag 

(tekort 2700) + 

Beachvolleybal 

(tekort 1500)

 €         900,00  €         750,00  €         750,00  €                  -   

BBZ8-14 

AFGEROND

hele wijk AED  €      1.800,00  inclusief BTW en 8 jaar 

onderhoud (is een stuk 

goedkoper dan vorige 

keer toen de aanvraag 

is afgewezen); 

buitenkast (twv 800 

euro) daarna gratis te 

krijgen van RNA 

 €      1.800,00 Past in gezondheidsaccent. Overleg 

met RNA over plaatsing

 €      1.800,00  €                  -   

BBZ8-15 

AFGEROND

Bakemastraat buurtfeest ca 80 

bewoners

 €         250,00  €         300,00 Toegekend 250, maar je mag tot 300 

gaan!

 €         269,00  €           31,00 

BBZ8-16 

AFGEROND

Rietvelderf - 

Driehoek

buurtontmoeting 

ca 40+ mensen

 €         225,00  €         300,00 Toegekend 225, maar je mag tot 300 

gaan!

 €         280,02  €           19,98 

BBZ8-17 

AFGEROND

Rietvelderf 2-28 buurtfeest ca 52 

bewoners

 €         200,00  schilderworkshop  €         300,00 Toegekend 200, maar je mag tot 300 

gaan!

 €         239,48  €           60,52 

BBZ8-18

AFGEROND

Zielhorst en 

Kattenbroek

Vijverconcert 

(jubileum)

 €         968,90  = de helft van de 

totale aanvraag 

(andere helft zou 

moeten komen van BB 

Kattenbroek) 

 €         975,00  €         975,00  €                  -   

3 x Wijknieuws Zielhorst (opmaak, 

drukwerk, verspreiding) - dikker i.v.m. 

advertenties

Facebookcampagnes wijkwebsite, domein, onderhoud en 

aanpassingen, foto's

workshops voor en door 

wijkbewoners 4 x EUR 150

Bijdrage Zielhorst adm.kosten 2018

Bankkosten St BIAN

Rente over 2018

Organisatie en onkosten:

vergaderkosten St BIAN EUR 50,00



BBZ8-19

AFGEROND

Zielhorst naailessen, nu 17 

dames

 €      1.630,00  Van de 17 deelnemers 

komen er slechts 2 uit 

Zielhorst!!! Alleen huur 

M'punt (EUR 850) 

vergoeden? 

 €         850,00 Sterk advies: vraag een eigen bijdrage 

aan de deelnemers! Deelname 

voornamelijk van buiten Zielhorst, 

daarom nu alleen huur M'punt 

vergoed.

 €         850,00  €                  -   

BBZ8-20 

AFGEROND

Schothorst en 

Zielhorst

Wij-Kaart 

Schothorst/Zielho

rst

 €      1.815,00  Wij digitaliseren, 

Schothorst drukken? 

 €      1.815,00 We zien eigenlijk de toegevoegde 

waarde niet, want gedrukt zal hij snel 

verouderen. We willen hem wel graag 

gedigitaliseerd op de website. 

Meedenker voor wat erop gezet 

wordt: Joke Bosch

 €      1.815,00  €                  -   

BBZ8-21 

AFGEROND

hele wijk kranten in 't 

Middelpunt

 €         720,00  €         720,00 We vinden dit een prima initiatief!  €         719,45  €             0,55 

BBZ8-22 

AFGEROND

hele wijk apparaten 't 

Middelpunt 

 €         990,00  €         990,00 Koelkast, tosti-apparaat, 

koffiemachine

 €         990,00  €                  -   

BBZ8-23 

AFGEROND

sportprogramma 

150 - 200 

kinderen, van wie 

ruim 75% uit Afrt-

Nrd

Amersfoort Beach 

11 t/m 17 juni

 €         750,00  €         750,00  €         750,00  €                  -   

BBZ8-24 Blokje KPD de 

Bazelstraat/Rietve

lderf

duikelrek voor 

open grasveldje

 €         615,50  Op 11 juli per e-mail 

voorgelegd aan 

werkgroep - akkoord 

 €         615,50 Ondanks vrees voor 

precedentwerking…

 €         586,85  €           28,65 

BBZ8-25 

AFGEROND

Kolibrievlinder Onderhoud 

plantsoen

 €      1.150,00  Op 28 sep per e-mail 

voorgelegd aan 

werkgroep -  

 €         650,00 Aanvraag voor planten te hoog; 

bewoners mogen zelf ook wel wat 

bijdragen!

 €         649,49  €             0,51 

BBZ8-26 

AFGEROND

Terras 

Middelpunt/ 

buurttuin

Bladverwijderen, 

plantjes 

terrasbakken

 €         220,00  Op 28 sep per e-mail 

voorgelegd aan 

werkgroep -  

 €         350,00 voor het aangevraagde, plus een 

stevige, vast te zetten, afvalbak 

buiten (later: afvalbak aanvr bij 

gemeente?)

 €         197,33  €         152,67 

BBZ8-27 Jongeren Zielhorst Halloweenfeestje  €         300,00  Ook aangevraagd bij 

'Ik ben geweldig' - kans 

dus groot dat dit 

bedrag terugkomt; op 

23 okt per e-mail 

voorgelegd aan 

werkgroep 

 €         300,00 Akkoord onder beschreven 

voorwaarden

 €                  -    €         300,00 

Totalen:  €30.434,40  €28.940,50  €27.483,17  €  1.457,33 


