
Buurtbudget Zielhorst 2021 – Verantwoording 
Als vastgesteld door de werkgroep Buurtbudget Zielhorst, op 4 februari 2022

De inhoudelijke verantwoording verloopt voornamelijk via (het Excelbestand) de ‘Verantwoording 
Overzicht’ dat bij elke declaratie wordt aangepast en dus altijd ‘bij’ is – zie de datum rechtsboven op 
iedere pagina. Het laatste overzicht van 2021 is bijgesloten. Overigens wordt voor de financiële 
verantwoording verwezen naar de administratie van kantoor Ronald Blind. Alle achterliggende stukken 
zijn bij Margriet Guiver-Freeman en bij de administrateur in te zien. Voor zover nodig volgt hierbij een 
toelichting.

Werkwijze en transparantie
De werkwijze van de Werkgroep, waarvoor in 2015 al was gekozen, is niet aangepast. Ook het 
aanvraagformulier is niet inhoudelijk gewijzigd ten opzichte van 2020. De sluitingsdatum voor het 
indienen van een aanvraag werd weer gesteld op 1 april (2021). Later binnengekomen aanvragen 
werden uiteraard wel geadministreerd en in september in behandeling genomen.

Publicaties
De mogelijkheid tot het aanvragen van buurtbudget is in het eerste kwartaal van 2021 gemeld in 
‘KijkOpDeWijk SZH’ (huis-aan-huis verspreid), op Facebook en op Nextdoor. Ook is er een artikel over 
geplaatst op de pagina van het Buurtbestuur SZH in DeStadAmersfoort en werd er verschillende keren 
aan herinnerd in de digitale nieuwsbrief SZH. Alle informatie en het aanvraagformulier werden ook 
geplaatst op de wijkwebsite www.wijkzielhorst.nl. 

Prioriteiten, het proces
Het totaaloverzicht aan aanvragen is op 1 april 2021 besproken door de Werkgroep Buurtbudget. 
Daarbij was de werkgroep het er snel over eens dat voor de prioriteitenstelling (vrijwel) dezelfde criteria
zouden worden gehanteerd als in voorgaande jaren:

 De sociale cohesie bevorderen

 Communicatie binnen de wijk op poten zetten, c.q. versterken

 ’t Middelpunt als buurtcentrum ondersteunen

 De relevantie van het project voor Zielhorst, c.q. Zielhorsters
We besloten weer een accent te leggen op het bevorderen van de fysieke veiligheid in de wijk, door 
middel van het stimuleren van buurt-AED’s en deelname aan EHBO- en reanimatiecursussen.
Vanwege de coronacrisis was te verwachten dat een deel van de door of met bepaalde aanvragen te 
financieren activiteiten zouden moeten worden uitgesteld of zelfs afgelast. We besloten om bij de 
bespreking ervan uit te gaan dat alles toch op de een of andere manier zou doorgaan. Bij de 
afrekening/declaraties zouden we dan wel zien of er toch geld zou overblijven…
De besluitvorming over de geheel of gedeeltelijke toekenning dan wel afwijzing van aanvragen verliep 
daarna snel.  Bovendien is in voorkomende gevallen nog bekeken of de aanvraag niet ‘gewoon’ via een 
afdeling van de gemeente zou moeten worden gefinancierd, dan wel in aanmerking zou moeten kunnen
komen voor een subsidie uit de regeling Projecten#Indebuurt. Voor de besluiten en de belangrijkste 
overwegingen daarvoor, zie het totaaloverzicht.
De bijdrage voor buurtfeesten werd dit jaar gemaximeerd op € 300, uitzonderingen (grote aantallen 
deelnemers) daargelaten.
Op 6 september heeft de Werkgroep Buurtbudget de (toenmalige) stand van zaken besproken en de 6 
aanvragen die na 1 april waren binnengekomen. Ook daarover kon snel en vrij eenvoudig worden 
besloten. Tijdens deze vergadering is ook het verzoek van de Stichting ACC behandeld om een simpeler 
declaratie mogelijk te maken voor de koffie en thee. Omdat er een duidelijke telling aan dit verzoek ten 
grondslag lag, kon de werkgroep besluiten tot een vast te declareren bedrag per maand.
Na die vergadering is nog eens één aanvraag binnengekomen, die door de Werkgroep via de e-mail is 
behandeld, waarna ook hierover een besluit kon vallen.

http://www.wijkzielhorst.nl/


Leuk om op te merken dat dit jaar (weer!) alle besluiten van de Werkgroep unaniem zijn genomen. 
Aanvragers kregen uiterlijk twee dagen na de besluitvorming via de e-mail te lezen of hun aanvraag was 
toegekend en hoe zij t.z.t. zouden kunnen declareren.

Verwerking van declaraties
De declaraties konden na de toekenning worden ingediend via een declaratieformulier (zie bijlage), dat 
beschikbaar (te downloaden) was via de wijkwebsite. De meeste declaraties kwamen zo binnen via het 
e-mailadres buurtbudget@wijkzielhorst.nl  .   Na controle van de declaratie en opname van de gegevens 
op het totaaloverzicht ging er een betaalopdracht naar de Administrateur, die de uitbetaling verzorgde.
In december hebben alle aanvragers voor wie nog budget uitstond het verzoek gekregen om hun 
declaraties uiterlijk in de eerste week van 2022 in te dienen. Op 12 januari is de buurtbudgetronde van 
2021 afgesloten.
Enkele projecten zijn – met goede redenen - per die datum doorgeschoven naar 2022 (zie overzicht). Zij 
hebben in 2022 een nieuw projectnummer gekregen zodat 2021 definitief kon worden afgerond.

Bekendmaking aan de wijk
De aanvragen, toekenningen en uitgaven zijn vrijwel dagelijks bijgehouden in een administratieoverzicht
(i.c. bestand B). Vanwege corona is er geen openbare wijknetwerkbijeenkomst gehouden. 
In het verleden werd het administratieve overzicht in zijn geheel geplaatst op de wijkwebsite. Op advies 
van de gemeente Amersfoort (AVG – te persoonlijke informatie over de aanvragers) hebben we daar dit 
jaar van afgezien.  In plaats daarvan hebben we de informatie over de toekenningen in iets algemenere 
vorm geplaatst (en dus huis-aan-huis verspreid in de wijk) in KijkOpDeWijkSZH.

Gerealiseerde projecten
Zoals eigenlijk bijna elk jaar, maar in 2021 door corona nog wat erger dan anders, bleek in de loop van 
het jaar dat er een paar projecten niet konden doorgaan of uiteindelijk minder geld nodig hadden dan 
eerder verwacht. Maar er waren er ook die (iets) duurder uitvielen. Deze informatie is teug te vinden in 
het administratieoverzicht.

De cijfers, aanvragen, toekenningen en uitgaven
In 2021 was in Zielhorst/Hoefkwartier voor het buurtbudget EUR 21.605 beschikbaar voor in totaal 34 
posten en aanvragen die samen EUR 31.420 bedroegen. 
Een paar ‘posten’ staan elk jaar vast: een bedrag voor de administratie- en bankkosten, en een bedrag 
dat door het WBT zonder overleg met de werkgroep besteed mag worden. Van de overige 31 aanvragen
waren er 3 ‘doorgeschoven’ uit 2019 en werden er door de werkgroep 3 afgewezen omdat ze niet of 
onvoldoende voldeden aan de voorwaarden.
Uiteindelijk is in april 2021 EUR 16.670 toegekend, aan 21 vaste posten plus aanvragers. 
In september bleek dat een deel van de toegekende bedragen niet zou worden gebruikt vanwege 
corona. Dat maakte dat in de tweede ronde nog eens 10 aanvragen (alle binnengekomen na 1 april) 
konden worden gehonoreerd, voor een bedrag van samen EUR 5.910. Ook van deze toekenningen is 
uiteindelijk een deel niet gebruikt vanwege corona.
Enkele posten worden doorgeschoven naar 2022, deels omdat het budget specifiek was toegekend voor 
de periode tot en met 31 maart 2022, en deels in de hoop dat het betreffende project dan wél kan 
doorgaan. 

Samengevat (onder voorbehoud goedkeuring administrateur Stichting BIAN!):
Saldo 2020   6.815,56
Subsidie gemeente Amersfoort voor 2021 20.900,00
Per 1-1-2021 feitelijk beschikbaar voor Zielhorst/Hoefkwartier 27.715,56
Totaal aangevraagd in 2021 (33 aanvragen) 27.791,66
Totaal in 2021 afgewezen aanvragen           1
Totaal toegekend in 2021 (8 vaste posten plus 24 aanvragen) 26.112,64
Totaal uitgegeven in 2021 19.520,15 *)

mailto:buurtbudget@wijkzielhorst.nl


Feitelijk saldo Zielhorst/Hoefkwartier per 31 dec 2021   8.195,41
Waarvan al gereserveerd (1 geheel of deels verhuisd uit 2021)   1.000,00

*) De uitgaven zijn gegaan naar:
Hosting en onderhoud wijkwebsite; workshops voor/door bewoners; zomerwijkfeest Zielhorst; 
burendag Zielhorst; enkele buurt- of straatfeesten; buurtnatuurtuin; schuurtje, parasols, 
krantenabonnementen, koffie en thee ’t Middelpunt; een AED; stemmen piano ’t Middelpunt; 
sponsoring WijkMobiel; eerste layout KijkOpDeWijk SZH, verspreiding KODW in Zielhorst; redactie 
sociale media Zielhorst; diverse kinderactiviteiten; bijdrage Stichting So What.

Start van Buurtbudget 2022 
Het saldo van 2021 (= na de projectafrekeningen 2021) levert de start op van het Buurtbudget 2022.

Zielhorst, januari 2022

Namens de werkgroep Buurtbudget Zielhorst, 
Margriet Guiver-Freeman

Het Buurtbudget Zielhorst wordt aangevraagd en geadministreerd en verantwoord via de Stichting 
Bewoners Initiatieven Amersfoort-Noord (BIAN). De werkgroep Buurtbudget Zielhorst bestond in 2021 
uit de wijkbewoners Henny van Beest, Joke Bosch, Bianca Flohr, Margriet Guiver-Freeman 
(vertegenwoordiger in het bestuur van de Stichting BIAN), Alfred Jonker en Diana Wouters-Sellis.

Bijlage:
 Totaaloverzicht Buurtbudget 2021 Zielhorst (publieke versie)



Buurtbudget Zielhorst 2021, overzicht aanvragen/toekenningen  per 20220113 
Saldo 31-12-2020  €     6,815.56 

Toekenning Amersfoort 2021  €  20,900.00 

Beschikbaar Budget 2021  €  27,715.56 

Volgnr Betreft  Aanvraag  Toekenning  Uitbetaald  Afg Opmerkingen

Per 1 januari 2021

BBZ21-00 Administratie enz. St BIAN  €     1,000.00  €     1,000.00  €     1,000.00  Afg 

BBZ21-01 WBT/wijknetwerk 2021  €     1,022.75  €     1,022.75  €     1,022.75  Afg restje nr BBZ22 01

BBZ21-02 KODW verspreiding feb 2021  €        200.00  €        200.00  €        200.00  Afg 

BBZ21-03 Middelpunt koffie/thee 2021Q1  €        629.05  €        629.05  €                 -    Afg vervalt

BBZ21-04 EHBO Examen Or.Kruisinstructeur  €        750.00  €        750.00  €                 -    Afg vervalt

BBZ21-05 EHBO verbruiksmiddelen, Lotus  €        630.86  €        630.86  €                 -    Afg vervalt

BBZ21-06 WBT publ op WijkMobiel  €     1,000.00  €     1,000.00  €     1,000.00  Afg 

BBZ21-07 KODW verspreiding t/m feb 2022  €     1,200.00  €     1,200.00  €     1,200.00  Afg restje nr BBZ22 02

Per 1 april 2021

BBZ21-08 Strtfst Walter Gropiuserf, 18 sep?  €        250.00  €        300.00  €        300.00  Afg 

BBZ21-09 Wijkwebsite hosting en onderhoud  €        250.00  €        250.00  €        149.79  Afg 

BBZ21-10 Workshops wijk  €        600.00  €        600.00  €        613.17  Afg 

BBZ21-11 Kranten en Mediaspeler Middelpunt  €        900.00  €        900.00  €        917.90  Afg betaald 2022

BBZ21-12 Koffie/thee Middelpunt t/m 2022Q1  €     1,800.00  €     1,800.00  €     1,800.00  Afg restje nr BBZ22 06

BBZ21-13 Vlinderfeest / Themadag, datum ntb  €        350.00  €        350.00  €        283.04  Afg 

BBZ21-14 WBT tbv eenmalig Red KODW  €     1,000.00  €     1,000.00  €     1,000.00  Afg 

BBZ21-15 Vijverconcert  €        750.00  €        750.00  €                 -    Afg vervalt

BBZ21-16 Perkje Kopervlinder  €        500.00  €        300.00  €                 -    Afg geen declaratie

BBZ21-17 Zomerwijkfeest  €     3,500.00  €     3,500.00  €     3,414.46  Afg 

BBZ21-18 Fotowedstrijd (voor het geval dat…)  €        800.00  €        800.00  €                 -    Afg vervalt

BBZ21-19 Plantenbieb Zielschot  €          65.00  €          65.00  €          65.00  Afg 

BBZ21-20 Parasols Middelpunt  €        140.00  €        140.00  €        139.98  Afg 

BBZ21-21 Sociale media Zielhorst  €     1,500.00  €     1,500.00  €        950.00  Afg restje nr BBZ22 11

BBZ21-22 Vergroenen Paukenpad  €        800.00  €        300.00  €        297.10  Afg 

BBZ21-23 AED  €     3,000.00  €     3,000.00  €     2,190.05  Afg 

BBZ21-24 Buurtfeest Rietvelderf 50-60  €        250.00  €        300.00  €        236.64  Afg 

BBZ21-25 Gluren bij de Buren  €        500.00  €        500.00  €        500.00  Afg 

BBZ21-26 Kinderfeest Koningsdag Dwarsfluitpad  €        230.00  €        300.00  €        297.16  Afg 

Per 1 september 2021

BBZ21-27 Buurtnatuurtuin Curiestraat  €     1,500.00  €        750.00  €        749.00  Afg betaald 2022

BBZ21-28 Straatfeest Kopervlinder  €        400.00  €        300.00  €        293.75  Afg 

BBZ21-29 Maaimachine Zocherpad  €        399.00  €                 -    €                 -    Afw 

BBZ21-30 boekje Middelpunt  €        325.00  €        325.00  €        302.26  Afg 

BBZ21-31 Burendag Zielhorst  €        150.00  €        150.00  €          89.11  Afg 

BBZ21-32 Tuinschuur Middelpunt  €        400.00  €        500.00  €        508.99  Afg 

BBZ21-33 Notariskosten So What  €     1,000.00  €     1,000.00 jan/feb '22

Totalen  €  27,791.66  €  26,112.66  €  19,520.15 

Rest Budget  €    1,602.90 

Saldo per vandaag (20220110)  €    8,195.41 

waarvan nog uit te betalen  €   -1,000.00 BBZ21-33

Feitelijk saldo  €     7,195.41 
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