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Activiteiten jaarplan 2022 

Voor het jaar 2022 willen we als werkgroep Activiteiten wederom activiteiten organiseren om een bijdrage 
te leveren aan de samenhorigheid van de bewoners die wonen in Buurtschap Zuid. We bieden de 
buurtbewoners de gelegenheid om kennis met elkaar te maken en een goede band op te bouwen.   
Door de corona epidemie zijn er vorig jaar een aantal geplande buurtactiviteiten, zoals in het jaarplan 2021 
staan beschreven, niet doorgegaan (o.a. de Zomer BBQ en Sint-Maarten). We hadden ons te houden aan 
wettelijke restricties van de overheid, die stelde dat grote evenementen niet door mochten gaan. Een 
aantal van deze activiteiten hebben we in aangepaste vorm, rekening houdend met de coronaregels, wel 
aangeboden (o.a. Sinterklaas en de Nieuwjaarsborrel).  
Omdat wij door de corona-epidemie niet alle activiteiten hebben kunnen uitvoeren, houden wij dezelfde 
activiteiten van het jaar 2021 aan in het jaar 2022. Dit zijn 4 grote activiteiten: De Nieuwjaarsborrel, de 
Zomer BBQ, Burendag/Zomeractiviteit en Sinterklaas. Daarnaast staan er twee kleinere activiteiten op het 
programma: Sint-Maarten en een Lente-activiteit (niet beschreven nog in dit plan. Later nader te bepalen), 
met een maximaal budget van 500 euro.  
Het voorstel is, dat voor de Zomer BBQ  een eigen bijdrage wordt gevraagd. 
 

Jaarplan activiteiten kalender 2022 

Nieuwjaarsborrel      22 januari 2022 
Zomer BBQ      11 juni 2022 
Burendag/Zomeractiviteit 24 september 2022 
Sint-Maarten 11 november 2022 
Sinterklaas n.t.b. 

 

Jaarplan activiteiten kostenoverzicht 2022 

Nieuwjaarsborrel      €  1.000,- 
Zomer BBQ      €  6.000,- 
Burendag/Zomeractiviteit €  2.250,- 
Sint-Maarten €     100,- 
Sinterklaas €     500,- 
Totaal € 9.850,- 
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Nieuwjaarsborrel 

We willen het nieuwe jaar met elkaar vieren. Een kans om elkaar te ontmoeten en met elkaar het 
nieuwe jaar in te luiden. 

Ca 200-300 buurtgenoten € 1.000,- 
Eten/drinken      € 600,- 
Aankleding € 100,- 
Tent(en), heathers, stoelen, statafels etc € 300,- 
  

 

 

Zomer BBQ (eigen bijdrage) 

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. 

Ca 200-400 buurtgenoten € 6.000,- 
Eten/drinken/aankleding/attributen € 7.875,- 
10% reserve i.v.m. opkomst €    580,- 
Inkomsten eigen bijdrage bezoekers € + 2.455,- (schatting) 

 

Burendag/Zomeractiviteit (geen eigen bijdrage) 

Volgend jaar willen wij de Zomeractiviteit koppelen aan het nationale Burendag evenement. Deze dag 
wordt georganiseerd met het Oranje Fonds. Het doel van deze dag is om buren dichter bij elkaar te 
brengen en ze een motivatie te geven om ook echt een buurtactiviteit te organiseren (geen eigen 
bijdrage, wel wordt er getracht om als extra budget een subsidie binnen te halen). 

De middag is speciaal voor de kinderen. Voor hen worden er verschillende activiteiten georganiseerd. 

De avond is alleen bedoeld voor volwassenen (18+). Op de buurtkavel wordt een buitenbioscoop 
georganiseerd, waarbij iedereen zijn eigen stoel/ kleedje en zijn eigen drinken meeneemt. Wij zorgen 
voor popcorn en een warm hapje. Aangezien het donker moet zijn voor dit evenement, zal de start van 
de film rond 20.30 uur zijn. 

Ca 200-400 buurtgenoten € 2.250,- 
Eten (popcorn en warm hapje €    500,- 
Attributen/huur scherm € 1.750,- 
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Sint-Maarten 
 
Het doel van dit event is om een gezellige avond te creëren voor alle kinderen en de ouders. De 
buurtschuur is open en de kinderen kunnen een liedje zingen bij de buurtschuur en krijgen dan snoep 
uitgedeeld. Ondertussen kunnen ze een bekertje limonade krijgen of chocomelmelk. De ouders wordt 
thee/koffie/chocolademelk aangeboden. 
 

Ca 100 kinderen met ouders  € 100,- 
Eten/drinken € 60,00 
Attributen €   40,00 

 

Sinterklaas 

We willen samen met de twee andere buurtschappen Sinterklaas een bezoek laten brengen aan het 
gezellige Nobelhorst. Het wordt een mooi feest voor de kinderen uit de buurt en er is een hoop te doen 
en te beleven. 

Ca 100 kinderen en ouders  € 500,- 
Eten/drinken € 300,- 
Attributen € 200,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


