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Achtergrond 
 
Voor u ligt het jaarverslag van de stichting Buurten met Buren over het jaar 2020.  
Buurten met Buren is in Huizen begonnen als een burgerinitiatief en is in 2019 van start 
gegaan. Ons doel is het onderlinge contact en de verbinding tussen buurtbewoners te 
bevorderen. Buurten waar mensen zich om elkaar bekommeren en waar iedereen bij hoort. 
De kern van onze aanpak is de inzet van zogenaamde ‘burenverbinders’: actieve 
buurtbewoners of ondernemers die de mensen uit hun eigen straat of buurt goed kennen of 
graag beter willen leren kennen.  
Sinds 6 maart 2020 is Buurten met Buren een stichting. En dat werd gevierd. Kort daarna 
werden we in Nederland geconfronteerd met de COVId-19 crisis. Dat heeft grote gevolgen 
gehad voor onze activiteiten. In dit jaarverslag 
leest u daar meer over.  
 

 
 
Onderling contact en verbinding tussen buurtbewoners  
 
Een sleutelbegrip voor Buurten met Buren is: “laagdrempeligheid”. Voor sommige mensen 
beantwoordt het elkaar ontmoeten al aan de vraag.  

 

2020 is een jaar dat zich onderscheidt van andere jaren. Covid 19 is hiervan de oorzaak. De 
Platohof bewoners zijn sinds jaren verbonden met en betrokken op elkaar. Dat wisten we 
allang van elkaar, maar het jaar 2020 heeft het nog eens extra bevestigd. 
Waaruit bestaat die betrokkenheid dan en hoe is dat ontstaan? 
In 2015 hebben wij het initiatief genomen om jaarlijks een hof barbecue te organiseren. 
Daarvoor hebben we gezamenlijk een partytent aangeschaft. Van bewoners van 24 woningen 
nemen er 20 deel aan deze barbecue en organiseren extra activiteiten rondom de barbecues, 
zoals muziekoptredens, karaoke, kinderspelen e.d. Ook zijn er initiatieven op gebied van zorg 
en ondersteuning (boodschappen doen voor elkaar, helpen met klusjes, ondersteuning bij bijv. 
computers, georganiseerde buurtbezoeken aan een bewoonster in terminale fase). Ook 
hebben we een Corona-proof kleedjesmarkt georganiseerd (initiatief kwam van een 
bewoonster). Er zijn ideeën over een zgn. running-diner, zodra dit i.v.m. Corona weer veilig en 
verantwoord kan. 
Sinds 2018 delen we lief, leed en praktische zaken middels een door ons opgezette buurtapp. 
Onze visie is dat als wij als burenverbinders minder hoeven te doen, we het goed hebben 
gedaan: we zijn geen kartrekkers (meer), maar participanten. 
 

Burenverbinders Liesbeth en Paul op de Platohof 
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Tijdens het samenzijn ontstaat ook uitwisseling: doordat mensen met elkaar in gesprek 
raken, wisselen ze tips en ervaringen uit. Je kent elkaar misschien persoonlijk nog niet zo 
goed, maar je hebt wel weet van elkaar. Dat geeft duidelijkheid en vaak ook een veiliger 
gevoel over de buurt. Dit wordt ook wel publieke familiariteit genoemd. In eerste instantie leer 
je vooral de 'bekende gezichten uit de buurt' kennen. Na verloop van tijd leer je elkaar 
misschien beter kennen en bestaat de kans dat mensen deel gaan uitmaken van elkaars 
persoonlijke netwerk. Met andere woorden: door herhalende activiteiten en ontmoeting groeit 
de overlap van verschillende persoonlijke netwerken met die van de buurt. [Bron: Wilco 
Kruijswijk (2014) socialevraagstukken.nl.] 
 
Verbinding in tijden van 
corona 
 
Door de sociale isolatie die 
noodzakelijk is om de 
verspreiding van het corona 
virus in te dammen bleek de 
doelstelling van Buurten met 
Buren in 2020 actueler dan ooit. 
In diverse buurten in Huizen 
ontstonden spontaan initiatieven 
om buren waar nodig te helpen. 
De actieve burenverbinders 
vervulden daarbij een 
belangrijke aanjaagfunctie. 
Buurten met Buren probeerde 
samen met de gemeente en de 
diverse lokale partners zo goed 
als mogelijk de vele initiatieven 
te ondersteunen en waar 
mogelijk te verbinden. Cruciaal 
bleek de aansluiting van wat er 
leeft in de buurt, bij waar 
mensen zelf al voor kiezen. Dit 
heeft alles te maken met 
'eigenaarschap': een succesvol 
bureninitiatief is voor, door en 
ván de buurtbewoners.  
Wanneer er ruimte is voor 
buurtbewoners om zelf te 
bepalen hoe zij meer onderlinge 
verbinding in hun eigen buurt of 
straat willen vormgeven, dan blijkt er flink wat mogelijk in de buurt. Activiteiten in buurten en 
straten in Huizen laten zich niet of nauwelijks plannen. Het werkt ook zeker niet om dit van 
bovenaf ‘op te leggen’. Het bestuur van de Stichting Buurten  
met Buren houdt zich dan ook niet op een centraal niveau bezig met het zelf bedenken en 
organiseren van activiteiten, maar richt zich uitsluitend op het werven van nieuwe 
burenverbinders en op het ondersteunen en faciliteren van initiatieven vanuit de 
burenverbinders zelf.  
 
Wij hebben gemerkt dat er in Huizen best veel mensen zijn die iets willen doen voor meer 
saamhorigheid in hun buurt of straat en/of dat soms ook al doen. Voor veel van deze 
mensen blijkt het belangrijk dat zij het gevoel hebben dit niet alleen te hoeven doen. Buurten 
met Buren zet daarom niet alleen in op het vinden van (nieuwe) burenverbinders per buurt of 

 

http://www.socialevraagstukken.nl/site/2014/10/25/hoe-buurthulp-kan-werken/
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straat, maar ook op het verbinden van deze burenverbinders aan elkaar, zodat zij ideeën 
kunnen uitwisselen en ervaringen kunnen delen.  
 
PR en Communicatie  
 
We ontwikkelden met behulp van reclamebureau OnyVa een eigen website: 
www.buurtenmetburen.nl en een Facebookpagina en werkten met tal van creatieve uitingen, 
zoals tassen, kaartjes, flyers, posters, etc. met daarop ons logo en onze boodschap.  
Het blijkt het allerbeste te werken om dit te combineren met het persoonlijke gesprek. We 
vinden namelijk vooral (nieuwe) burenverbinders door het mensen persoonlijk te vragen. Het 
organiseren van informatieve bijeenkomsten, bijvoorbeeld in een wijkcentrum of in de 
bibliotheek, kon helaas in 2020 vanwege corona niet doorgaan. Maar daar lieten we ons niet 
door uit het veld slaan. Daarvoor gingen we op zoek naar een bakfiets, waarmee we 
kleinschalig, maar effectief in buurten en wijken bekendheid konden geven aan de 
doelstelling en de activiteiten van Buurten met Buren. 
 

Activiteiten in 2020 

 

In deze paragraaf geven we een impressie van onze activiteiten in 2020. Het is niet bedoeld 

om een compleet overzicht van alle activiteiten van de burenverbinders te geven.  

  

Inloop in de bibliotheek 
 
Op 29 februari organiseerde Buurten met Buren een inloopbijeenkomst in de bibliotheek van 
Huizen om bekendheid te geven aan ons werk. De media besteedden er veel aandacht aan 
en ook de burgemeester kwam ter plaatse om zich te informeren. De bijeenkomst leverde 
direct al enkele nieuwe burenverbinders op.  

  
 
De burgemeester maakte kennis met enkele 

burenverbinders, waaronder Ronald en Greet. Ronald staat bekend als “burgemeester van 
de Iepenlaan”. Dus dat werd een “collegiaal plaatje”. 

 

 

http://www.buurtenmetburen.nl/
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Koningsdag  

 

Koningsdag 2020 vond plaats terwijl Nederland volop in de “intelligente lockdown” zat. De 
gebruikelijke feestelijkheden waren dus niet mogelijk. Toch lukte het verschillende 
burenverbinders om op veilige afstand bij de voordeur een praatje met de buren te 
organiseren.  
Alleen toen ook nog toevallig een draaiorgel langs kwam werd het even oppassen, want al 
gauw wordt het dan té gezellig.  
Maar al met al was het toch een mooie, 
verbindende dag in Huizen.  
 

  
 

 

 

 

Lunch burenverbinders 

 

Burenverbinder Marian organiseerde op 28 juni corona-proof een gezellige lunch voor de 
burenverbinders in haar tuin. Het onderlinge contact tussen burenverbinders is nuttig en 
inspirerend.  
 

 
 

Heel Huizen haakt 

 

De Covid-19 crisis bracht ook veel creativiteit. In de maanden april, mei en juni werden in 

Huizen meer dan 4000 klavertjes-vier gehaakt door meer dan 60 deelnemers. De 

geluksklavertjes werden verkocht voor het goede doel (de Voedselbank) en daar deden de 
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gemeente Huizen en het Huizer bedrijfsleven ook goed aan mee. Op 30 juni werd de actie 

afgesloten met de overhandiging van een symbolische cheque aan de voedselbank. 

De opbrengst van de actie Heel Huizen Haakt was maar liefst 1.137,50 euro. De haaksters 

ontvingen na afloop een kleine attentie bij de bakfiets.  

 

 
 

 

Burendag  

 

Vanwege Covid-19 bleven de gebruikelijke buurt-BBQ’s en buurtborrels op de landelijke 
burendag op 26 september helaas uit. Maar diverse burenverbinders maakten gebruik van 
het idee van burenverbinder Simone om op deze dag tulpenbollen uit te delen bij hun buren, 
in de hoop dat ze in het volgende jaar weer wat meer vrolijkheid in de buurt zouden brengen.  
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Week tegen eenzaamheid 

 

De week tegen eenzaamheid viel in het verslagjaar in de week van 1-8 oktober. Samen met 

Versa Welzijn deelden we 240 zonnebloemen uit aan mensen die wel een steuntje in de rug 

konden gebruiken.  

 

 
 
 

Sinterklaasacties  

 

Diverse burenverbinders besteedden aandacht aan Sinterklaas. De Sint kwam zelfs 

persoonlijk op bezoek in de verschillende 

buurtjes. En natuurlijk waren er pakjes. 

 

  
 

 

Kerst en oudejaarsdag 2020 

 

Buurten met Buren plaatste een 

advertentie in het Nieuwsblad voor Huizen, 

waarbij inwoners werden opgeroepen om 

juist ook tijdens de kerstdagen om te zien 

naar mensen die er alleen voor staan. 

 

Ludieke Sinterklaas actie op de 
Iepenlaan, Iedereen, jong en oud, 
kreeg een bezoekje van de Sint in 
een jeep. Hij bracht lekkers en een 
persoonlijk gedicht aan de kinderen 
en aan alleenstaande en zieke buren. 
Zij waren, net als de kindjes,  
aangenaam verrast . We waren weer 
verbonden als straat Sint startte bij 
ons om zich te verkleden. Greet werd 
inpak Piet en Ronald hielp Sint op 
weg met een jong jenevertje. Ook op 
zijn weg in de straat kreeg hij 
hartversterkertjes. Haha. Dit initiatief 
kwam spontaan van onze buurman 
Jos. 
 
Burenverbinders Ronald en Greet van 
de Iepenlaan 
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De burenverbinders van de Iepenlaan spanden de kroon met een heus wandelend theater, 

waarbij ze als Kerstman en Kerstvrouw 

verkleed met een tafeltje met warme 

chocolademelk en slagroom bij 22 buren een 

grote glimlach op het gezicht toverden.  

Burenverbinders in het oude dorp brachten 

wikkelkoeken, kerststaven en speculaas rond 

en potjes met kaarsen en een brief.  

Ook werden onder andere pakketjes voor 

alleenstaande buren bezorgd op de Lama, 

inclusief een lichtpotje van Blooming kids.  

 

 

 

 

 

  

Door bijna alle burenverbinders is 

aandacht besteed aan de kerstdagen. 

Iedereen deed dat op een eigen, 

unieke manier.  

 

 

Wij hebben vanmorgen in onze buurt 

wikkelkoeken, speculaas en 

kerststaven rond gebracht op 

bestelling. Bij iedere bestelling hebben 

we een extra bijdrage ontvangen voor 

onze ' buurtpot' om weer extra 

activiteiten te organiseren voor de 

buurt! We hebben ook alle buren een 

potje met een kaarsje en een brief 

bezorgd. De reacties waren erg 

enthousiast!  

 

Burenverbinders Cees en Klarine van 

de Vijfhoekstraat 
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Op de Bachlaan werden oliebollen gebakken, die coronaproof buiten konden worden 

genuttigd. We kijken terug op een bijzonder jaar.  

 

 

 
 

 

 

Vooruitblik 

 

Vergroten van de naamsbekendheid van Buurten met Buren 

 

In het komende jaar willen we naast de reguliere PR en communicatie weer vaak met de 
bakfiets in de diverse wijken in Huizen aanwezig zijn. Ook willen we door middel van 
evenementen in Huizen extra bekendheid geven aan de mogelijkheid om betrokkenheid te 
tonen in de eigen buurt. Gepland is een eerste Huizer pannenkoekendag in februari, waarbij 
heel Huizen voor elkaar pannenkoeken bakt.  
Een tweede evenement wordt nog gepland in het najaar van 2021. We willen ook het Huizer 
bedrijfsleven actief bij deze evenementen betrekken.  
 
 

Uitbreiding aantal burenverbinders 

 
Buurten met buren zet in op een voortzetting van de gestage groei van het aantal 
burenverbinders in Huizen, waarbij we realistisch willen blijven in wat er –mede gezien de 
vrijwillige inzet die daarvoor nodig is- haalbaar is.  
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Iedere burenverbinder ontvangt een welkomstpakket en de deelname aan de groepsapp is 
bedoeld om burenverbinders onderling ideeën te laten delen en zo ook elkaar te inspireren. 
We hebben ontdekt dat die inspiratie soms te kort van tevoren komt, waardoor een leuk idee 
niet altijd kan worden overgenomen. Daarom willen we in 2021 met een kwartaalagenda 
beginnen, waarmee we tijdiger kunnen communiceren over elkaars ideeën en plannen. 
Vanuit het bestuur wordt tussentijds op diverse manieren individueel aandacht besteed aan 
de (nieuwe) burenverbinders.  
 
 
 

 
 
 
 
Aan het eind van 2020 waren er in 7 buurten in Huizen burenverbinders actief. De 
burenverbinders doen hun werk niet alleen. Ze worden vaak geholpen door actieve 
buurtbewoners, die het leuk vinden om de handen uit de mouwen te steken, maar die niet de 
functie van burenverbinder op zich willen nemen. Deze actieve buren staan niet in onze 
‘lijstjes’, maar zonder hen zou het voor burenverbinders een stuk minder inspirerend zijn om 
in de buurt aan de slag te gaan.  
Er zijn gelukkig ook buurten in Huizen waarvan wij weten dat de saamhorigheid in de buurt 
groot is. Niet iedereen voelt de noodzaak om zich aan te sluiten bij Buurten met Buren, maar 
de ervaring leert dat degenen die dit wel doen, de verbinding met andere burenverbinders en 
de inspiratie die dit oplevert toch erg op prijs stellen.  
Uiteindelijk willen wij naar een situatie waarbij overal in Huizen op straatniveau (of soms op 
buurtniveau) een burenverbinder aanwezig is, die het onderlinge contact tussen de 
bewoners in die straat of buurt aanjaagt.  
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Wij willen ons in het bijzonder ook inzetten voor het vinden van burenverbinders met een 
migratieachtergrond. Daarvoor gaan we ons dan ook extra inspannen, in samenwerking met 
de organisaties waarmee zij verbonden zijn en met hulp van Versa Welzijn en de 
Vrijwilligerscentrale.  
We vinden onszelf duurzaam wanneer we geworteld zijn in alle 37 buurten in Huizen.  
 
Samenwerking  
 
Buurten met Buren ervaart veel steun vanuit de gemeente Huizen, zowel ambtelijk als 
bestuurlijk. De samenwerking met de gemeente Huizen wordt dan ook als helpend ervaren. 
Buurten met Buren werkt ook plezierig samen met Versa Welzijn, de Vrijwilligerscentrale en 
Tijd voor Meedoen. Er zijn daarnaast goede contacten met diverse maatschappelijke 
organisaties en met lokale bedrijven. Onder het motto: “Alleen ga je snel, samen kom je 
verder” willen we de komende jaren deze goede samenwerking voortzetten en waar mogelijk 
ook verder uitbouwen om het onderlinge contact tussen inwoners van Huizen te versterken. 
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Financieel jaarverslag 2020 

 

 
 

Exploitatierekening 2020

Baten

Subsidie gemeente 1.999,99€                            

Overige inkomsten 66,95€                                  

Totaal baten 2.066,94€                            

Lasten

Organisatiekosten 209,87€                                

Bankkosten 2,07€                                    

Ontwerpkosten website 1.573,00€                            

Onkosten burenverbinders 120,00€                                

Kosten activiteiten 195,20€                                

Evenementen 87,00€                                  

Promotiemateriaal 387,55€                                

Totaal lasten 2.574,69€                            

Saldo -507,75€                              

Balans per 31 december 2020

2019 2020

Activa Liquide middelen

SNS bank 1.196,42            676,17               

Kas -                    12,50                 

Totaal Activa 1.196,42           688,67              

Passiva Eigen vermogen

Algemene reserve 1.196,42            628,67               

Kortlopende schulden 

Crediteuren -                    60,00                 

Totaal Passiva 1.196,42           688,67              
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Toelichting op de jaarrekening 2020 

 

Na oprichting van de stichting Buurten met Buren in maart 2020 is een rekening geopend bij 

de SNS bank. Over deze rekening kon de stichting Buurten met Buren pas in augustus 2020  

beschikken. Tot die tijd zijn de baten (gemeentelijke subsidie) en lasten verlopen via de 

rekening van “Kleur het Leven”, het bedrijf van de initiatiefnemer van Buurten met Buren. 

Deze initiatiefnemer heeft geen inkomsten bij de stichting Buurten met Buren gedeclareerd. 

Het restant van de gemeentelijke subsidie is per 1 augustus in zijn geheel overgemaakt op 

de rekening van de stichting Buurten met Buren. De administratie over 2019 en 2020 is per 

die datum ook overgedragen aan de penningmeester van de stichting Buurten met Buren. 

Deze administratie is verwerkt in de jaarrekening van 2020.  

 

Grondslagen voor de exploitatierekening 
Baten van Buurten met Buren worden in aanmerking genomen zodra formeel en schriftelijk is 
vastgelegd dat deze zijn toegezegd.  
Lasten worden verantwoord zodra de daarmee verband houdende prestatie is geleverd en 
Buurten met Buren de betaling hiervan verschuldigd is geworden.  
Alle baten en lasten worden via de exploitatierekening gepresenteerd. 
Het saldo van de exploitatierekening wordt toegevoegd aan de algemene reserve van 
Buurten met Buren.  
 
Specificatie van de baten 
- De subsidies van de gemeente betreffen twee maal een incidentele subsidie conform 

artikel 1.1.9 van de subsidieverordening 2019 van de gemeente Huizen. Overige baten 
bestonden uit donaties uit twee giften tijdens activiteiten.  

- De baten voor de actie ‘Heel Huizen Haakt’ zijn volledig via de rekening van ‘Kleur het 
Leven’ overgemaakt aan de Voedselbank en zijn niet in deze jaarrekening verwerkt.  

 
Specificatie van de lasten 
- Organisatiekosten betreffen de abonnementskosten en de voor het onderhoud van de 

website, alsmede de kosten voor de Kamer van Koophandel. 
- Onkosten burenverbinders zijn gemaakt voor diverse materialen ten behoeve van de   

burenverbinders. 
- Kosten voor activiteiten betreffen de aanschaf van de zogenaamde ‘theekaarten’, de 

cheque voor de actie Heel Huizen Haakt en de aankleding van de bakfiets.  
- Kosten voor evenementen betreffen de materiaal kosten voor de actie Heel Huizen 

Haakt. Deze kosten zijn voor rekening van Buurten met Buren genomen, zodat de 
opbrengsten netto konden worden overgemaakt aan de Voedselbank.  

- Kosten voor promotiemateriaal zijn gemaakt ten behoeve van de bakfiets en ten behoeve 
van de kerstadvertentie in het Nieuwsblad voor Huizen.  

- Er is een eenmalige investering gedaan in het ontwikkelen van de website voor Buurten 
met Buren.  

 
Grondslagen voor de balans  
Voor zover niet anders vermeld zijn activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. 

Eigen vermogen 
Het eigen vermogen is vastgelegd in activa en is vrij besteedbaar voor de realisering van de 
doelstelling van Buurten met Buren.  
 
Crediteuren 
Er dient nog een bijdrage te worden voldaan voor in het boekjaar gemaakte onkosten door 
burenverbinders.  
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Verklaring kascommissie 
 
 
 
 

 
 
 
 


