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Activiteiten jaarplan 2019 

Voor het jaar 2019 willen we graag als buurtschap activiteiten organiseren om een bijdrage te leveren 

aan de doelen van de vereniging. Hiermee willen we de buren de gelegenheid geven om kennis met 

elkaar te maken en een goede band op te bouwen. Uit de enquête van oktober 2018 bleek dat een ruime 

meerderheid van onze leden voor 3 tot 6+ activiteiten per jaar is. Om dit zoveel mogelijk naar alle 

leeftijden toe te brengen is hier expliciet rekening mee gehouden. Ook zijn de evenementen zo 

ingedeeld dat er om de twee maanden één wordt gepland. Mede hierom willen wij als werkgroep voor 

het buurtschap drie buurtschap brede activiteiten organiseren (Nieuwjaarsborrel, Mid zomer nacht en 

de Zomer Buurt BBQ) en daarnaast drie kleinere activiteiten die met name gericht zijn op de jeugd uit de 

buurtschap (Pasen, Sinterklaas en Sint-Maarten). Hiermee proberen we aan de vraag en de duidelijke 

feedback vanuit de leden te voldoen.  

Voor bepaalde activiteiten zal waar mogelijk een eigen bijdrage worden gevraagd. 

Jaarplan activiteiten kalender 2019 

Nieuwjaar borrel      19 Januari 2019 

Pasen 21 April 2019 

Mid zomer nacht 21 Juni 2019 

Zomer BBQ 31 augustus 2019 

Sint-Maarten 11 November 2019 

Sinterklaas Nog te bepalen 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begroting 2019 totaal € 7895 
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De activiteiten: 

Nieuwjaarsborrel 
Wanneer 
19 januari 2019 
19:00 – 22:00 
 
We willen het nieuwe jaar graag met elkaar inluiden. Een goede start is het halve werk. Het wordt een 
gezellige en ontspannen avond in onze nieuwe buurt. Een kans om alle nieuwe, oude en toekomstige 
bewoners met elkaar kennis te laten maken en het nieuwe jaar in te luiden.  
 
Doelgroep 
Alle leden, kinderen tot 14 jaar onder begeleiding. 

Begroting 2019 (er is een eigen bijdrage) € 1700, - 

 

Pasen 
Wanneer 
21 april 2019  
9:30 - 11:30 
 
In Nederland is Pasen uitgegroeid tot een echt familiefeest een echte traditie. Als werkgroep lijkt het ons 
leuk om gezamenlijk paaseieren te zoeken en wat activiteiten hieromheen te organiseren. 
 
Doelgroep 
Kinderen tot 14 jaar en onder begeleiding. 

Begroting 2019 € 500, - 

 

Mid zomer nacht 
Wanneer 
21 juni 2019  
19.00 - 00.00  
 
De viering van mid zomer nacht werd in vroegere tijden gelinkt aan de zomerzonnewende. De mensen 
geloofden dat planten op midzomer geneeskrachtige en magische krachten hebben en hiervoor plukten 
ze op deze nacht. Vreugdevuren werden ontstoken. Op verschillende plekken in het buurtschap zijn er 
activiteiten. Er wordt een eenvoudig blokkenschema gemaakt. Iedereen kan zelf kiezen aan welke 
activiteit hij/zij wil deelnemen. 
 
Doelgroep 

Alle leden, kinderen tot 14 jaar onder begeleiding. 

Begroting 2019 € 2000, - 
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Zomer Buurt BBQ 
Wanneer 
31 augustus 2019  
17:30 - 22:30 
 
Door gezellig met zijn allen deel te nemen aan de buurtbarbecue, leren de leden van de buurtschap 
elkaar beter kennen en creëren we een groter saamhorigheidsgevoel. Onder het genot van een hapje en 
drankje kunnen we dit op een informele en gemoedelijke manier doen. 
 
Doelgroep 
Alle leden, kinderen tot 14 jaar onder begeleiding. 

Begroting 2019 (er is een eigen bijdrage) € 3000, - 

 

Sint maarten 
Wanneer 
11 november 2019 
18:00 - 19:30 
 
Sint-Maarten is een kinderfeest dat al jaren wordt gevierd in Almere. Kinderen gaan langs de deuren, 
zingen een liedje met hun lampion in de hand en halen snoep op. Als buurtschap willen we dit feest 
graag met zijn allen vieren. Door gezamenlijk achteraf een warm drankje te drinken en een aantal prijzen 
uit te delen willen we hier een extra leuk event van maken. 
 
Doelgroep 
Kinderen tot 14 jaar en onder begeleiding. 

Begroting 2019 € 395, - 

 
 

Sinterklaas 
Wanneer 
Nog te bepalen voor 2019 
 
Het is inmiddels een traditie dat Sinterklaas ook ons dorp komt bezoeken en dit jaar is besloten om dit 
gezamenlijk met alle drie de buurtschappen te organiseren. Een gezellig samenkomen voor alle kinderen 
en ouders met mogelijk ook een Sinterklaasmarkt zoals in 2018 georganiseerd samen met de VOF 
Nobelhorst. 
 
Doelgroep 
Leden uit Buurtschap Noord/Zuid/Midden. Kinderen tot 14 jaar onder begeleiding. 

Begroting 2019 (Nobelhorst breed event) € 395, - 

 


