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Activiteiten jaarplan 2020 

Voor het jaar 2020 willen we als buurtschap activiteiten organiseren om een bijdrage te leveren aan 

het doel van de vereniging. Hiermee willen we de buren de gelegenheid geven om kennis met elkaar 

te maken en een goede band op te bouwen.  

Naar aanleiding van de activiteiten van 2018/2019 hebben we besloten om Pasen te schrappen uit 

de lijst met activiteiten. Wij zijn hierdoor genoodzaakt doordat wij onvoldoende vrijwilligers hebben 

om dit evenement te organiseren. Mochten er dit jaar meer vrijwilligers zijn dan is er nog een 

mogelijkheid om het event door te laten gaan.  

Er zijn nog steeds vier grote activiteiten: Sinterklaas, Midzomernacht en Zomerbuurt BBQ en 

Nieuwjaarsborrel en een kleinere activiteit: Sint Maarten. Hiermee proberen we aan de vraag van de 

leden te voldoen. Tevens zal voor bepaalde activiteiten een eigen bijdrage worden gevraagd, 

bijvoorbeeld voor de Nieuwjaarsborrel. 

Jaarplan activiteiten kalender 2020 

Nieuwjaarborrel      18 januari 2020 

Midzomernacht 20 juni 2020 

Zomer BBQ 29 augustus 2020 

Sint-Maarten 11 november 2020 

Sinterklaas Nog te bepalen 

 

Jaarplan activiteiten kostenoverzicht 2020 

Nieuwjaarborrel      € 1.525,- 

Midzomernacht € 2.000,- 

Zomer BBQ € 6.355,- 

Sint-Maarten € 300,- 

Sinterklaas € 400,- 

Totaal € 10.580,- 
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Nieuwjaarsborrel 

We willen het nieuwe jaar met elkaar vieren. Een kans om alle nieuwe, oude en toekomstige 

bewoners met elkaar kennis te laten maken en het nieuwe jaar in te luiden. 

Ca 200-300 buurtgenoten € 1.525,- 

Eten/Drinken € 1.250,- 

Aankleding € 270,- 

Huur (tent/stoelen/statafels etc.) € 480,- 

Inkomsten uit aanmelding vanaf 12 jaar. € +400,- 

Inkomsten uit aanmelding onder 12 jaar. € +75,- 

 

Midzomernacht  

Met de viering Midzomernacht vieren we de langste dag van het jaar. Een mooie reden om dit met 

elkaar te vieren met een borrel en een hapje. De manier om ontspannen met elkaar te praten en de 

Zomer te vieren. Iedereen is welkom, jong en oud.  

300-400 buurtgenoten € 2.000, - 

Eten/Drinken € 600,- 

Attributen/inhuur € 1.300,- 

Huur (tent/stoelen/statafels etc.) € 100,- 

 

Zomer BBQ 

De Zomer BBQ is een evenement waar we samenkomen om gezellig te eten. We leren elkaar beter 

kennen en hebben leuke gesprekken met elkaar. De kinderen zijn er ook bij en ook voor hen worden 

er leuke activiteiten georganiseerd. 

200-400 buurtgenoten  € 6.355 - 

Eten/Drinken/Attributen kosten: €  7.875,- 

Reserve i.v.m. opkomst € 580,- 

Inkomsten € +2.100,- 

 

Sint-Maarten  

Het doel  van dit event is om een gezellige avond te creëren voor alle kinderen en ouders uit de 
buurt. Met een lampionnenoptocht willen we het net even anders maken dan een gemiddelde Sint-
Maarten avond, nl met elkaar, met veel muziek erbij, zingen en dansen. 
 

100 kinderen + ouders € 300, - 

Eten/Drinken € 80,-  

Attributen € 220,- 

 

Sinterklaas 
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We willen samen met de andere twee buurtschappen Sinterklaas een bezoekje laten brengen aan 

het gezellige Nobelhorst. Een mooi feest voor de kinderen uit de buurt met een hoop te doen en te 

beleven. 

100 kinderen € 400 - 

Eten/drinken/cadeaus € 285,- 

Attributen (versieringen) € 55,- 

Huur (bv buurtschuur) € 60,- 

  


