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Achtergrond 
 
Voor u ligt het jaarverslag van de stichting Buurten met 
Buren over het jaar 2021.  
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. 
Kort daarna werden we in Nederland geconfronteerd met de COVId-19 crisis. Dat heeft grote 
gevolgen gehad voor onze activiteiten, ook in het jaar 2021. 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.  
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 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 

 

 

http://www.socialevraagstukken.nl/site/2014/10/25/hoe-buurthulp-kan-werken/
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plannen. Het werkt ook zeker niet om dit van bovenaf ‘op te leggen’. 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 
straat, maar ook op het verbinden van deze burenverbinders aan elkaar, zodat zij ideeën 
kunnen uitwisselen en ervaringen kunnen delen.  
 

Projecten 
 
Kleurrijk verbinden 
De gemeente Huizen heeft bijna 42.000 inwoners, onder wie ook een groot aantal inwoners 
met een migratieachtergrond of een bi culturele achtergrond. Er is in Huizen weinig contact 
tussen deze groepen inwoners. Wij merken dat onze burenverbinders wel in staat zijn om 
hen bij activiteiten te betrekken, maar het is niet vanzelfsprekend dat mensen met een 
migratieachtergrond of met een bi culturele achtergrond zichzelf aanmelden als 
burenverbinder. Wij zien ons initiatief als een kans om hier laagdrempelig, op het niveau van 
de eigen straat of buurt, verandering in te brengen en willen de contacten op buurtniveau 
graag wederkeriger te maken. Doel van het project “Kleurrijk verbinden” is dat we tenminste 
10 burenverbinders werven en ondersteunen met een migratieachtergrond of bi culturele 
achtergrond. 
 
Burenverbinders in seniorencomplexen 
Buurten met Buren wil ook ten minste 10 burenverbinders werven onder zelfstandig 
wonende ouderen in seniorencomplexen in Huizen. Via de zogenaamde ‘MAEX impuls’ 
kregen we hiervoor in 2021 een bijdrage van 2.450 euro. Voor dit bedrag kunnen we in 2022 
het daarvoor aangepaste drukwerk gaan gebruiken en een paar feestelijke bijeenkomsten 
voor deze ouderen organiseren. Gemiddeld hebben burenverbinders contact met 20 
bewoners in de eigen directe leefomgeving. In totaal worden dus in dit project ca. 200 
ouderen bereikt. We willen op termijn proberen om in alle seniorencomplexen in Huizen een 
burenverbinder te werven.  
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Bestuurswisseling 
 
Stichting Buurten met Buren wil zich door middel van het project “Kleurrijk verbinden” ook 
inzetten voor het vinden van burenverbinders met een migratieachtergrond of een bi-
culturele achtergrond. Daarvoor werd in 2021 een mooie bijdrage van 7.500 euro gekregen 
van het Oranjefonds. Dit maakte het mogelijk dat de twee initiatiefnemers van Buurten met 
Buren, Lisette Otto en Simone Mensch, voor een deel van de tijd die zij daarin investeren 
ook betaald mogen worden. Voorwaarde van het Oranjefonds was wel, dat zij dan niet meer 
in het bestuur van de stichting zouden zitten, om belangenverstrengeling te voorkomen. 
Daniëlle van Deutekom was bereid de rol van voorzitter op zich te nemen. Monica Lemmens 
werd secretaris van het bestuur. Daarmee is weer een nieuw, enthousiast bestuur gevormd. 
Lisette Otto en Simone Mensch blijven als projectleiders natuurlijk net zo actief als altijd aan 
de stichting Buurten met Buren verbonden.  
 

 
 

PR en Communicatie  
 
Buurten met Buren heeft een eigen website: www.buurtenmetburen.nl en een 
Facebookpagina en werkt 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. We 
gingen vooral vaak op pad met onze bakfiets, waarmee we kleinschalig, maar effectief in 
buurten en wijken bekendheid konden geven aan de doelstelling en de activiteiten van 
Buurten met Buren. 
Vanaf september kregen we een eigen plek in HAVEN 5. We zijn er elke donderdagochtend 
van 10 tot 12 uur te vinden voor informatie, voor een kopje koffie/thee en voor lekkernijen 
van Jude catering.  

 

 
 

  

http://www.buurtenmetburen.nl/
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Activiteiten in 2021 
 

In deze paragraaf geven we een impressie van onze activiteiten in 2021. Het is niet bedoeld 

om een compleet overzicht van alle activiteiten van de burenverbinders te geven, want dat is 

gewoonweg niet mogelijk. 

  

Verrassingstassen van de bibliotheek 
 

 
 

 

Buurtwandeling 

In samenwerking met Buurt Preventie 

Vereniging (BPV) Huizermaat Zuidoost werd in 

februari een wandeling uitgezet. Alle bewoners 

kregen een routebeschrijving en konden 

daarmee lekker een ommetje maken in de eigen 

omgeving.  

 
Valentijnsdag 

Op Valentijnsdag waren burenverbinders Marian van den Berge van de Kronenburgerstraat 

en Simone van Mensch van de Nolenslaan op pad om hun buren te verrassen met een 

kleine attentie . 

 

   
 

 

In januari ging bibliotheek medewerker 
Theo van Treeck op pad met onze 
bakfiets. Zolang de bibliotheek gesloten 
is kunnen hun leden verrassingstassen 
reserveren. Aan dit mooie initiatief 
werken wij natuurlijk graag mee! 
 

https://www.facebook.com/hashtag/ommetje?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUBcnpfxIpY4ODk3n16L3EFb6WnC72V3hY3QqtAXpH7F1hV10SDshb0OTGRhH2_cTQ83KE5NNYm4jhgWuOR24g9j0ATN6jwBH6f71Sr4_HSk8Y9unaoKHujPVptKdWJxGig-eNHNMmbkWR8E745p3HmRELds40sRxHrdKbK5Q8zpAVEHM3K15W8jkWu1gcPXxc&__tn__=*NK-R
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Huizer pannekoekendag 

 

 
 
In samenwerking met Versa Welzijn zetten wij de traditie van het Huizer Melkmeisje voort, 
niet met melk, maar met pannenkoeken! 
Van 16 t/m 19 maart werden meer dan 800 pakken pannenkoekenmix opgehaald op diverse 
locaties in Huizen. 100 pakken pannekoekenmix werden gedoneerd aan de Voedselbank, 
zodat mensen met een kleine beurs ook mee konden doen aan de actie. De 
pannekoekenmix werd gesponsord door alle supermarkten in Huizen.  
Drukkerij Bout maakte gratis het benodigde drukwerk. En bakkerij Kruijmer zorgde daarvoor 
weer voor een taart.  

 
 
Naar schatting zijn er meer dan 2000 pannenkoeken in Huizen gebakken en uitgedeeld. 
 

  



8 
 

De bakkers bakten voor iemand in de eigen buurt, maar er werd ook gebakken voor mensen 
in de woonzorgcentra, voor de vrijwilligers van Huizen schoon en voor diverse woongroepen 
in Huizen.  
Een mooie, feestelijke en saamhorige actie.  
 

 
 
Koningsdag  

Koningsdag 2021 was opnieuw sober, vanwege de corona maatregelen.  
Toch lukte het om op veilige afstand een kleedjesmarkt in diverse buurten te organiseren, 
waardoor jong en oud toch nog van de saamhorige sfeer in Huizen konden genieten.  
 

  
 

Stenen voor de Bolder 

 

 
 

Loes Koet-Krol en Rob Koet wonnen de dinerbon van 
Restaurant Aan de Kade voor de leukste foto van de 
overhandiging van de zelfgebakken pannenkoeken aan hun 
buren. 
 
Onze “huiscameraman” Ben Mathon maakte een mooie 

compilatie van de Huizer Pannenkoekendag. De actie 

kwam ook goed in de publiciteit in lokale en regionale 

media, waaronder een mooi artikel in “Op Huizer hoogte” 

en een item op maandag 29 maart om 16.15 uur bij 

Omroep Max op NPO 1.   

 
 

Een fantastisch initiatief van 
burenverbinders Liesbeth 
Kroonen en Paul Steenbrink: De 
bewoners, personeel en vrijwilligers van 
de Bolder werden verrast met ruim 60 
prachtig beschilderde stenen. Mensen 
die op zoek waren naar een zinvolle 
maatschappelijke bezigheid hebben 
hieraan bijgedragen, zowel bij het 
zoeken als bij het beschilderen van de 
stenen.   
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Pizzabus 

 

 
In mei stond de pizzabus van Mrs. Italy Pizza in de buurt van de 

Vijfhoekstraat. urenverbinders Klarine Reurink en Cees Vos kwamen met het idee en vele 

buren bestelde heerlijke pizza! Dit idee werd omarmd door Burenverbinders Marian van den 

Berge en Danielle Van Deutekom die in dezelfde buurt wonen. Een super geslaagd initiatief 

dat weer voor meer verbinding in de straten heeft gezorgd. 

 

BuurtBiebs in Huizen 

 

.  

De BuurtBieb, een kleine kastje vol boeken in 
de tuin, stoep of bij de voordeur is enorm 
populair! Je kan er gratis een boek lenen, uit 
meenemen of inzetten. De BuurtBieb zorgt 
voor sociale cohesie, ontspullen en minder 
weggooien. Daar ging ons Buurten met Buren 
hart sneller van kloppen! 
 
In de gemeente Huizen hebben we al een 

aantal BuurtBiebs. Deze hebben wij in kaart 

gebracht, zodat er een leuke route is 

ontstaan. Aan de nieuwe BuurtBiebs voor de 

Lama en de Nolenslaan is keihard gewerkt 

door bewoners van Stichting Philadelphia 

Zorg, locatie Hermelijn. De kastjes zijn 

gekocht bij KringloopCentrum Eemnes 

Huizen. Een win-win situatie!  

En naarmate de aandacht voor dit onderwerp 

toenam, kwamen er steeds meer BuurtBiepjes 

bij.  

Bij het leuke BuurtBiepje van Kim van Lienen 

op de Loswal 15 in Huizen werd de BuurtBieb 

route geopend door burgemeester Niek Meijer 

en wethouder Marlous Verbeek. 
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Bloemen en bijentuin 
Een fleurig en kleurrijk initiatief van Burenverbinder Karin Rienstra en de buren op de 
Hoeveweg in Huizen is het gezamenlijke bloemen en bijentuintje.  
 

 

Buurt BBQ’s 
In de zomer van 2021 konden er weer buurtbarbecues worden georganiseerd, zoals deze 
gezellige Buurt BBQ op de Lama.  
 

 
 

 
 

Burenverbinders Klarine en Cees hadden een 

snackwagen gehuurd en iedereen nam zelf een drankje 

mee. Aan het einde kwam Chielato’s ook nog even langs 

met de ijskar.  

Burenverbinders Ronald en Greet organiseerden weer 

een uitbundig straatfeest voor jong en oud op de 

Iepenlaan.  

Fijn om na lange tijd weer even echt contact te hebben 

met buurtgenoten. 

 

Het biedt een bonte waaier aan kleuren van de vrolijke 
bloemen en een rustgevend gezoem van de bijen. En 
natuurlijk leuke en trotse gesprekken over wat de 
gezamenlijke inspanning oplevert. 
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Tulpenbollenactie op Burendag  

In navolging van de succesvolle actie “Heel Huizen bakt pannenkoeken” werd op de 
Burendag in september de Tulpenbollen actie georganiseerd. Die was ook weer heel 
succesvol. Ruim 6.000 tulpenbollen zijn in Huizen uitgedeeld aan een buur. In HAVEN 
5 konden de tulpenbollen gratis worden opgehaald, in zakjes van 5 tulpenbollen. Ze werden 
ook uitgedeeld met de bakfiets en bij de Huizer Rotaryclub Gooimeer, om ze zo weer verder 
te verspreiden in de eigen straat of buurt. 
 

 
 

Stenen met een verhaal 
Samen met Amnesty International Huizen en Gooi Noord, De Engel – Vrijzinnig 
Huizen en Rotary Huizen Gooimeer willen wij door de actie “Stenen met een verhaal” in 
Huizen mensen bij elkaar brengen. Een beweging tot stand brengen waarbij iedereen 
ongeacht huidskleur, sociaal economische status, religie of andere levensovertuiging, gender 
of welk onderscheid dan ook, gaat meedenken en meedoen. Zichtbaar maken wat het 
betekent om in Huizen een inclusieve samenleving te zijn waarin mensen elkaar kennen en 
waarderen. 

Een fantastische actie mede mogelijk 
gemaakt door het Oranje Fonds en Kwekerij 
Groeneveld. De straten in Huizen zullen in 
het voorjaar van 2022 rood kleuren! 
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Op zaterdag 30 oktober startte deze actie met workshops van Paul Schiffers en de 
werkgroep Keileuke Kei in de Engel en in HAVEN 5.   
Alle inwoners van Huizen én 
alle Huizer organisaties / 
bedrijven etc. konden stenen 
komen ophalen om mee te 
doen aan de actie. Het doel is 
om 1 of meer stenen te 
beschilderen en daarvan een 
monumentje te maken. Dat 
kunnen bijvoorbeeld 3 op 
elkaar gestapelde stenen zijn, 
of meerdere stenen in een 
bak, een mozaïek; alles mag, 
er is geen vormvereiste. Als 
het monumentje maar op een 
plaats komt te staan die 
anderen uitnodigt om de vraag te stellen: “waarom staan die stenen daar?” En de persoon of 
de organisatie die meedoet daar ook een verhaal bij kan vertellen dat uitnodigt tot 
kennismaking, onderling begrip en verbinding. De initiatiefnemers maken een webpagina 
waar de foto’s van de monumentjes, mét het bijbehorende verhaal worden gepubliceerd. Zo 
kunnen de verhalen ook weer anderen inspireren om mee te doen. 
 

Workshop ABCD aanpak 
Onder bezielende leiding van Houriya Harrane en Kees Fortuin organiseerde de Vrijwilligers 
Centrale Huizen een workshop over de ABCD aanpak.  
 

 
 

Week tegen Eenzaamheid 

In deze week werden in Huizen tal van activiteiten georganiseerd, waar we als Buurten met 
Buren bekendheid aan hebben gegeven. Zelf hebben we tijdens onze vaste inloopochtend 
op donderdag van 10.00 tot 12.00 in HAVEN 5 aan mensen een verwenmomentje 
aangeboden door middel van een handmassage. 
 
Middag voor de Burenverbinders  
Zoals ieder jaar organiseerden we ook dit jaar weer een gezellig samenzijn voor de 
burenverbinders, dit keer in Haven 5.  

 

Deelnemers kregen uitleg over de 

aanpak en inspiratie om een leuk 

initiatief met én samen met de 

bewoners van hun eigen straat op te 

pakken. Hier werd zeer enthousiast 

op gereageerd. De deelnemers 

raakten niet uitgepraat. (Foto: 

Jolanda Westrum) 



13 
 

 

 

 
Kerstpakketjes voor de buurt 
Coop Supermarkten, Lidl Nederland Huizen en Nico, de plantenman van de PLUS van den 
Hoven-Huizen sponsorden dit jaar de inhoud van onze kerstpakketjes. Burenverbinders 
konden van tevoren aangeven hoeveel pakketjes zij in hun straat of buurt wilden brengen bij 
mensen die een steuntje in de rug extra nodig hebben in deze tijd. De reacties van de 
mensen die een pakketje ontvingen waren vaak ontroerend mooi. Reden om hier mee door 
te gaan.  
 

 
 
Oproep om sjaals te breien 
Inmiddels heeft iedereen het wel gehoord. In het Nautisch Kwartier is een cruiseboot 
aangemeerd die de komende maanden 150 tot 200 vluchtelingen zal opvangen. In de laatste 
week van het jaar 2021 zijn wij daarom nog met een actie gestart voor deze nieuwe buren. 
Na de actie “Heel Huizen haakt” voor de Voedselbank, vragen wij de inwoners van Huizen 
sjaals te gaan breien voor de vluchtelingen (of daarvoor wol te doneren) om ze op deze 
manier een warm welkom te geven. Aan de sjaals komt een kaartje te hangen waar men 
eventueel je naam en een korte boodschap op kunt zetten. 

Ervaringen werden gedeeld en 
nieuwe plannen zijn gesmeed 
om verder aan onze missie te 
werken: in elke buurt een 
Burenverbinder, voor meer 
saamhorigheid in Huizen.  
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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.  
We hebben een nieuwe folder laten ontwikkelen, waarmee we inwoners van Huizen kunnen 
laten ervaren dat zij eigenlijk heel vaak al burenverbinder zijn. Daarmee hopen we 
koudwatervrees weg te nemen. Nu nog denken veel mensen dat ze er heel veel extra werk 
voor moeten doen, terwijl het in de praktijk meestal blijkt aan te sluiten op wat mensen toch 
al vaak in hun buurt of straat doen. Het zijn van burenverbinder biedt een netwerk, waardoor 
je weer geïnspireerd kunt raken en ideeën kunt opdoen en dat levert vooral veel plezier op.  
 

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.  
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. 
Vanuit het bestuur wordt via een kwartaalagenda gedeeld wanneer er goede momenten zijn 
om iets te doen, zoals bijvoorbeeld de burendag of de week tegen de eenzaamheid. 
Tussentijds besteden we ook op diverse manieren individueel aandacht aan onze  
burenverbinders, onder meer door hen op een persoonlijke manier in beeld te brengen via 
onze website.  
 

Alle gebreide sjaals of wol worden ingeleverd bij 
Haven 5, alvorens ze aangeboden worden aan de 
vluchtelingen. Buurten met Buren zal dit moment in 
samenspraak met de Vrijwilligerscentrale Huizen en 
COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) 
afstemmen. Het is dus niet de bedoeling dat de 
gebreide sjaals op eigen initiatief bij de boot worden 
gebracht. We zijn enorm benieuwd naar het 
resultaat van deze actie.  
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Aan het eind van 2021 waren er in 13 buurten in Huizen 27 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.  
 

 
 
We vinden onszelf duurzaam wanneer we geworteld zijn in alle 37 buurten in Huizen.  
In 2022 willen we ons via onze projecten specifiek ook gaan richten op het vinden van 

tenminste 10 burenverbinders in seniorencomplexen en tenminste 10 burenverbinders met 

een migratie achtergrond of een bi-culturele achtergrond.  
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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. Ook Rotary Huizen Gooimeer ondersteunt Buurten met 
Buren bij diverse activiteiten.  
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 2021 
 

Exploitatierekening  
2021   

   

   2020   2021 

Baten   
Subsidie gemeente  €                             1.999,99   €                               3.000,00  

Overige inkomsten  €                                   66,95   €                               8.998,04  

   
Totaal baten  €                             2.066,94   €                             11.998,04  

   

   
Lasten   

   
Organisatiekosten  €                                209,87   €                                   286,40  

Huur Haven5  €                      -              0,00   €                                   121,44  

Bankkosten  €                                     2,07   €                                   129,13  
Ontwerpkosten 
website  €                             1.573,00   €                                       0,00 
Onkosten 
burenverbinders  €                                120,00   €                                   150,79  

Kosten activiteiten  €                                195,20   €                                     49,82  

Evenementen  €                                   87,00   €                                1.260,05  
Project Kleurrijk 
verbinden   €                                6.122,60  
Project 
seniorencomplexen   €                                     566,99 

Promotiemateriaal  €                                387,55   €                                   736,93  

   
Totaal lasten  €                             2.574,69   €                                9.424,15  

   

Saldo  €                               -507,75   €                                2.573,89  
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Balans per 31 december 2021   

    

Activa 
 
Liquide middelen 

  

 SNS bank  €                676,17   €             3.250,06  

 Kas  €                  12,50   €                  12,50  

  

  

 Vorderingen op korte termijn 

  

 Debiteuren 

 
 €             1.500,00  

  

  

 Totaal Activa  €               688,67   €            4.762,56  

  

  

  

  

Passiva Eigen vermogen 

  

 Algemene reserve  €                628,67   €             1.502,15  

 Bestemmingsreserve Kleurrijk verbinden  €             1.377,40  

 Bestemmingsreserve Seniorencomplexen  €             1.883,01  

  

  

 Kortlopende schulden  

  

 Crediteuren  €                  60,00   €                   0,00 

   
 

 
  

 

 Totaal Passiva  €               688,67   €            4.762,56  
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Toelichting op de jaarrekening 2021 
 

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 subsidie van de gemeente betreft een incidentele subsidie conform artikel 1.1.9 van 

de subsidieverordening 2019 van de gemeente Huizen. Overige baten bestonden uit 
subsidies van het Oranjefonds, een MAEX impuls en een bijdrage van Versa Welzijn 
voor de pannenkoekenactie.  

 

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

website, alsmede de kosten voor de Kamer van Koophandel en het lidmaatschap van 
LSA en van het Nieuwsblad voor Huizen. 

- Voor het huren van Haven5 werd een bedrag van € 10,00 per dagdeel (exclusief 
koffie/thee) in rekening gebracht. Dit is eind 2021 aangepast naar € 12,50 per dagdeel 
(inclusief koffie/thee). 

- Onkosten burenverbinders zijn gemaakt voor diverse materialen ten behoeve van de   
burenverbinders. 

- Kosten voor activiteiten betreffen de aanschaf van materialen ten behoeve van diverse 
activiteiten.  

- Kosten voor evenementen betreffen de materiaal kosten voor de Huizer 
pannenkoekenactie en de tulpenbollenactie.  

- Kosten voor promotiemateriaal zijn gemaakt ten behoeve van het drukken van het 
jaarverslag 2020, de Valentijnsdag advertentie in het Nieuwsblad voor Huizen en divers 
foldermateriaal.  

- Voor het project “Kleurrijk verbinden” is een urenvergoeding betaald aan de twee 
projectleiders van Buurten met Buren. 

- Voor het project “Seniorencomplexen” is promotiemateriaal gemaakt en één bijeenkomst 
georganiseerd in Haven5.  
 

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

waarden. 
- Het eigen vermogen is vastgelegd in activa.  
- De algemene reserve is vrij besteedbaar voor de realisering van de doelstelling van 

Buurten met Buren. 
- Reserveringen voor projecten zijn opgenomen, omdat de ontvangen subsidiebedragen 

van het Oranjefonds en MAEX specifiek voor de genoemde doeleinden geoormerkt zijn 
en ook als zodanig besteed en verantwoord dienen te worden. 

 
Specificatie van de vorderingen op korte termijn 
- Het Oranjefonds heeft een subsidie van € 7.500,-- toegekend voor het project “Kleurrijk 

verbinden” Daarvan is € 6000,-- reeds betaald. Het resterende bedrag van € 1500,-- 
wordt in 2022 uitbetaald na afronding van het project conform de daaraan verbonden 
voorwaarden.  
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Verklaring kascommissie 
 

 


