
HANGING 
BASKETS 2021
A A N S C H A F  E X T R A  H A N G I N G  B A S K E T S
K O S T E N :  € 2 7 0 0 , -  ( € 9 0  X  3 0  B A K K E N )
De werkgroep Groen heeft als voorbereiding voor de begroting van 2021 geïnventariseerd hoeveel van 
de huidige bloembakken beschikbaar zouden komen wanneer de huidige bewoners afzien van het opnieuw adopteren van
de bloembak in 2021. Hoe enthousiast de bewoners van ons buurtschap zijn blijkt; er zijn er ‘maar’ 3 gemeld. Op het veld
Het Landgoed waren dit jaar slechts 10 palen beschikbaar van de bijna 50 palen die in 2021 op het veld horen te staan.
Wanneer wij in het voorjaar van 2021 de 75 huidige bakken evenredig over de 4 velden verdelen betekent dit dat we
bewoners zeer zeker gaan teleurstellen, omdat er veel meer adoptieverzoeken komen dan er bloembakken beschikbaar zijn.
Op basis van deze informatie is ons voorstel dan ook om (maximaal) 30 extra bakken aan te schaffen. Deze bloembakken
worden elk jaar opnieuw in opslag genomen, gevuld en opgehangen (€26,- per bak).
Wij hanteren voor 2021 hetzelfde adoptieplan en zullen de bloembakken eerlijk over de velden verdelen wanneer er meer
aanvragen binnenkomen dan er bakken beschikbaar zijn. 

Er zijn twee opties om te stemmen:
1. Ja, ik ga akkoord. We schaffen in Buurtschap Zuid 30 extra bloembakken aan.
2. Nee, ik ga niet akkoord. We houden het bij de 75 reeds aangeschafte bloembakken.

Meer informatie nodig? Bekijk hier het goedgekeurde Hanging basket plan uit de ALV van nov. 2019.

Note: het in opslag nemen in november en opnieuw vullen en weer ophangen half mei 2021 van de 75 reeds aangeschafte bakken door Kweker Almere is al
meegenomen in de begroting van 2021 en jaren daaropvolgend (daar is reeds akkoord op gegeven tijdens de ALV van nov. 2019).

https://nobelhorst-zuid.nl/uploads/documents/Algemeen%20buurtschap/ALV%205%20Nov%202019/Hanging_baskets_plan_definitief.pdf

