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Voorwoord 
Het was een goed jaar met veel creatieve en mooie aanvragen. Wel zijn er minder aanvragen 

voor kleine projecten. Zijn wijkbewoners minder bezig met sociale activiteiten in hun wijk? 
Of weten zij de weg naar hun buurtbudget niet?  

 
Om wijkbewoners te infomeren over het buurtbudget heeft het Buurtbudget Kruiskamp Koppel in 

2014 huis-aan-huis een folder bezorgd en gaat in 2015 de website Buurtbudget Kruiskamp 
Koppel online, www.buurtbudget-kruiskampkoppel.nl. Met het wegvallen van de wijkkrant is de 

website het informatiekanaal voor wijkbewoners over de verschillende projecten en hoe 
buurtbudgetgeld aan te vragen.  

 
Het is leuk om je in te zetten voor de eigen wijk. Het Buurtbudgetteam Kruiskamp Koppel hoopt 

dat meer mensen hier zo over denken! Zonder buurtbudgetvrijwilligers is er ook geen 
buurtbudget. Gelukkig is afgelopen jaar Bert Jan erbij gekomen, dus nu trekt het 

Buurtbudgetteam de kar met zijn vieren, waarbij voorzitter Bob Braak in het bestuur zit van de 
overkoepelende stichting. 

Ook onze inzet is beperkt en verversing en uitbreiding van het Buurtbudgetteam is nodig om het 
Buurtbudgetteam Kruiskamp Koppel voor de toekomst te behouden, want met meer vrijwilligers 

zijn de taken beter te verdelen. 
Het Buurtbudgetteam ontvangt graag de aanmeldingen van nieuwe leden. 

 
Het buurtbudget voor 2014 is lager dan in 2013. In 2015 is het budget € 24.500. Afgelopen jaar is 
meer nadruk gelegd op cofinanciering. Dit betekent dat het Buurtbudgetteam Kruiskamp Koppel 
voorrang geeft aan aanvragen die niet volledig afhankelijk zijn van het buurtbudget. Dit principe 
wordt in 2015 vervolgd. In 2015 reserveert het Buurtbudgetteam Kruiskamp Koppel tien procent 

van haar budget voor wijkoverstijgende activiteiten, de grootstedelijke evenementen die ook 
bijdragen aan het welzijn van de wijkbewoners Kruiskamp Koppel. 

 
Emily, Hester, Bob en Bert Jan. 

Leeswijzer  De afkortingen en hun betekenis, zoals die 
zijn gebruikt: BB = buurtbudget, de gemeentelijke 
subsidieregeling, www.amersfoort.nl/Buurtbudget.html; 
BB KK = Buurtbudget Kruiskamp Koppel, de 
uitvoerende organisatie; BTeam KK = Buurtbudgetteam 
Kruiskamp Koppel, de vier leden van BB KK; BBMA = 
de stichting Buurt Budget Midden Amersfoort, het 
samenwerkingsverband van Buurtbudget Binnenstad, 
Buurtbudget Kruiskamp Koppel en Buurtbudget Liendert 
Rustenburg. 

Contactgegevens 
 

Stichting Buurt Budget Midden Amersfoort (BBMA), 
inzake Kruiskamp Koppel 

 
BBKK 

Postbus 2050 
3800 CB Amersfoort 

 
buurtbudget@gmail.com 

www.buurtbudget-kruiskampkoppel.nl 
Facebook: buurtbudget 

Doel BB KK: 
Het aanmoedigen en financieel ondersteunen van initiatieven van 
bewoners die de leefbaarheid en sociale samenhang in de wijken 

vergroten. Dit zijn  vooral activiteiten met en voor elkaar. 

http://www.buurtbudget-kruiskampkoppel.nl
mailto:buurtbudget@gmail.com
http://www.buurtbudget-kruiskampkoppel.nl
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Rommelroute  

Voor de vierde keer 
een rommelroute in 
de wijk. In veel 
Kruiskampse straten 
en ook aan de rand 
van de binnenstad 
zetten wijkbewoners 
kleedjes en tafeltjes 
op de stoep of in de 
voortuin. Wat zij niet 
meer gebruiken maar 
wat een ander 
misschien wel kan 
gebruiken, is te koop 
aangeboden. Helaas 
werkte het weer niet 
mee waardoor de 
omzet lager is. Het 
was wel een 
gezellige dag waarbij 
kennismaken met de 
wijkbewoners 
toegevoegd wordt 
aan de omzet. Het 
BB KK levert hier 
graag een financiële 
bijdrage aan. 

Verrijdbaar 
podium, OBS 
De Vlinder-
allei  

Voor nog betere 
presentaties van 
leerlingen van de 
Vlindervallei is een 
nieuw - verrijdbaar - 
podium een grote 
wens. Het BB KK 
heeft één derde deel 
van deze investering 
gefinancierd. Het 
podium wordt ook 
ingezet voor 
wijkgerichte 
(ABC).activiteiten. 

Clowntjeshof  

Vaak zijn 
evenementen op De 
Hof het domein van 
oudere jeugd, jongvol-
wassenen of volwas-
senen, maar op een 
zondag in juni is het 
’feest’ voor de 
toekomst van de stad: 
de kinderen van 3 tot 
12 jaar. Op het plein 
zijn ballonnen, 
vlaggetjes en andere 
versieringen. Zo zijn 
ruim dertig houten 
clownspoppen bij de 
ingangen naar De Hof 
opgehangen.  

Een kleine 
opsomming van de 
activiteiten: hindernis-
baan, karaokeshow, 
springkussen, 
zeephelling, Kop van 
Jut met zomaar 
knuffels, schmink-
kraam, stokken 
vangen, rodeostier, 
kraam met meer dan 
tien schminksters. 

Er zijn meer dan 30 
clowns in de start-
blokken om de 
kinderen een leuke 
middag te bezorgen. 
Deze wijkover-
stijgende activiteit is 
ook mogelijk gemaakt 
door buurt- budget-
gelden van 
(nagenoeg) alle 
Amersfoortse wijken. 

Gebouw 
Speeltuin-
vereniging 
Kruiskamp-
kwartier 

De speeltuinver-
eniging Kruiskamp 
bestaat al 85 jaar en 
leidt een bloeiend be-
staan. De speeltuin 
biedt ontspanning en 
vrijetijdsbesteding 
aan de jeugd van 
onze wijk. Ook laat 
de speeltuin volwas-
senen creatief en 
recreatief werken om 
zo bij te dragen aan 
een harmonische 
samenleving in de 
wijk. De speeltuin 
vraagt geld voor de 
nieuwbouw. Door 
vooral de hoge 
onderhouds- en 
stookkosten moest 
men het oude 
gebouw vervangen. 
Het nieuwe 
gebouw is 
modern: goed 
geïsoleerd, 
met een fris 
uiterlijk en een 
gezellige 
uitstraling. BB 
KK heeft door 
het wijkbelang 
in 2013 en in 
2014 een 
aanzienlijk bedrag 
beschikbaar gesteld. 

Straatfeest 
Trompstraat  

Net als voorgaande 
jaren vraagt de 
Trompstraat een bij-
drage voor het 
jaarlijkse straatfeest:  
een middag- en 
avondgedeelte. Wijk-
bewoners geven zich 
op voor de middag 
en/of de avond. Het 
middagprogramma is 
gratis toegankelijk en 
bestaat uit een 
springkussen en 
spelactiviteiten. Voor 
het avondprogramma, 
de BBQ, is een eigen 
bijdrage van € 7,50 
p.p. gevraagd. Het 
was heel druk 
waardoor de kosten 
uiteindelijk meevielen.  

Het is altijd leuk om 
een bijdrage te 
leveren aan dit 
gezellige straatfeest. 

aanvragen  die gereed zijn 



 

Jaarverslag 2014 van het Buurtbudgetteam Kruiskamp Koppel -3-  

Struinen in de 
Tuinen 
De zomerversie van  
Gluren bij de Buren, 
zie verder in dit ver-
slag. 

Opruimactie 
met kinder-
activiteit, 
De Linie 
Vier enthousiaste 
bewoners organiseren 
voor De Linie (128 
woningen) een 
grofvuil opruimactie 
met een kleur-
platenwedstrijd voor 
de kinderen. De 
kinderen kunnen een 
prijs winnen. Ook is 
een poffertjeskraam 
gehuurd waarvan 
kinderen uiteraard 
genieten. Het doel is 
buurtbewoners 
betrekken bij het 
schoonhouden van 
hun buurt; het leef-
baar houden van de 
woonomgeving en het 
betrekken van 
kinderen bij hun buurt. 
Die doelen zijn 
geslaagd en het BB 
KK is verheugd 
hieraan te hebben 
bijgedragen. 

Planten-
bakken 
Parkweelde II 
Bewoners vragen 
budget aan voor het 
plaatsen van twee 
betonnen planten-
bakken tussen blok 
1/2 en blok 3/4/5 
van Parkweelde II 
aan de Van 
Randwijcklaan. De 
bewonerscommissie 
onderhoudt de vaste 
planten. Doel: meer 
kleur in de wijk 
brengen en 
veiligheid (omdat 
geen gemotoriseerd 
verkeer mogelijk is 
tussen de blokken). 
Door dit veilig-
heidsbelang heeft 
BB KK hier 
financieel aan 
bijgedragen. 

Rommelmarkt
Bewonerscie 
RCC 

De bewoners-
commissie van de 
Cartier- en Cabot-
straat organiseren 
een rommelmarkt 
met kinderactiviteiten 
rond de vijver achter 
de Van Randwijck-
laan. De commissie 
kwam op dit idee om 
de mensen uit hun 
huis te laten komen. 
Daarom creëren ze 
bij de rommelmarkt 
een ontmoetingspunt 
voor de wijkbe-
woners. Een breed 
samengestelde 
woonwijk gaat wel 
naar een rommel-
markt maar komt niet 
naar buiten als uit-
sluitend koffie wordt 
gedronken. Naast 
een bijdrage van 
Hestia en de bijdrage 
van de bewoners-
commissie heeft BB 
KK deze sociale 
activiteit ook mogelijk 
gemaakt. 
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Ontmoeting 
schoolplein 
Michaelschool  

Tweemaal per week 
repeteert in de 
Michaëlschool een 
orkest van 
muziekvereniging 
Wilskracht, en alle 
buren rondom de school 
horen dit. 

De muzikanten nodigen 
de wijkbewoners uit om 
hun toetje te delen en 
op te eten tijdens een 
concert. 

Een ontmoeting van vijf 
straten, die nog niet 
eerder iets met elkaar 
hebben ondernomen.  

Tijdens het spelen van 
het orkest blijkt dat 
verschillende mensen 
uit de straten zich vaak 
hebben afgevraagd wat 
men daar in die school 
nu eigenlijk doet. 

 

Het is een geslaagde en 
leuke avond, waar het 
BTeam KK graag haar 
bijdrage aan geeft. 

Tienerdisco 
Koppel, 
Tienerdisco 
Kruiskamp 
Ook dit jaar zijn er aan-
vragen voor vier 
tienerdisco’s: geslaagde 
avonden voor de jeugd 
van de wijk. Jammer dat 
zij niet op de foto willen.
 

Buurt BBQ, 
Koppel Karmijn 

De bewoners van de 
woningen Karmijn, Keer-
kring, Koppel, Sextant, 
Tweelingen en Voerman 
organiseren in 
september een middag 
met kinderactiviteiten en 
BBQ op de groenstrook 
bij de Tweelingen. 

Het is gezellig bijkletsen 
met de bewoners en 
kennismaken met 
nieuwe bewoners. 
Sociale contacten zijn 
vergroot en kinderen 
spelen met elkaar. 

De wijkbewoners namen 
zelf eten en drinken 
mee. 

Het BBKK financierde 
spelmateriaal. 
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Lopende aanvragen 
Aanvragen die nog niet (volledig) uitbetaald /gerealiseerd zijn in 2014 en doorlopen in 2015 

Zumbalessen 
voor vrouwen 

Het hele schooljaar is 
elke dinsdagavond in 
de gymzaal van de 
Vlindervallei een 
groep vrouwen actief 
met zumba. Met de 
deskundige leiding 
van een zumba- 
lerares wordt hard 
gewerkt aan het lijf. 
Voorop staat elkaar 
ontmoeten en 
gezelligheid. Het BB 
KK betaalt de huur 
van de ruimte en de 
vrouwen betalen een 
bijdrage aan de 
lerares. ‘Goed 
initiatief wordt altijd 
beloond!’. 

Beautiesdag 
voor 
vrouwen , 
Maaltijd voor 
minder-
bedeelden en 
Sofie aan 
Tafel De Ark heeft 
vrijwilligers die onder 
andere deze drie 
activiteiten organi-
seren: het zijn druk-
bezette en gezellige 
activiteiten, waar 
iedereen welkom is. 
Door dit openbare 
karakter en kennis-
making met De Ark 
heeft het BTeam KK 
deze aanvraag goed-
gekeurd. 

Buurthuis-
kamer De 
Koppel De 
Alliantie stelt aan de 
Orion bedrijfsruimte 
beschikbaar aan de 
buurt om te gebruiken 
als plek voor de buurt-
bewoners om elkaar 
te ontmoeten. In 
eerdere 
bijeenkomsten 
zeggen bewoners van 
De Koppel  behoefte 
te hebben aan een 
plek in de buurt waar 
ze elkaar spreken en 
activiteiten kunnen 
ontwikkelen. Daarom 
besluit de Alliantie 
bedrijfsruimte ter 
beschikking te stellen. 
In ruil voor dat gebruik 
moet iedere 
gebruikersgroep een 
'dienst' voor de buurt 
stellen.  Zo werkt dit 
initiatief op 
verschillende 
manieren als impuls 
voor de wijk. 
Buurtbewoners 
beheren de 
Buurthuiskamer en de 
Alliantie en WELZIN 
ondersteunen hierbij. 
Dankzij het BB 
kunnen zij de 
Buurthuiskamer 
inrichten. 

Pizzapunt in de 
vijver van het 
park 
Horseweide, 

Achter de 
Binckesstraat en 
Crijnsenstraat, is een 
betonnen eiland met 
de vorm van een 
pizzapunt. Door 
herinrichting en 
plaatsing van 
plantenbakken krijgt 
het eiland een groene 
en vriendelijke 
uitstraling waar de 
buurt van profiteert. 
Door het ‘vergroenen’ 
van deze Pizzapunt 
wordt dit deel van het 
park aantrekkelijker 
voor omwonenden en 
parkbezoekers. Deze 
gezamenlijke 
inspanning en het 
toekomstige 
gezamenlijk 
onderhoud dragen bij 
aan de sociale 
samenhang van deze 
buurt. De gemeente 
financiert dit 
grotendeels en een 
bank co-financiert. Het 
BB KK bekostigt de 
planten in de bakken. 

Buurtfeest 

Pizzapunt Dit 

soort activiteiten 
verdient uiteraard na 
realisatie een straat-
feest, waar ook het BB 
KK van harte financieel 
aan bijdraagt. 

WELZIN  
Omdat het welzijns-
werk in zwaar finan-
cieel weer verkeert 
stelt het BB KK een 
bedrag beschikbaar 
voor doorlopende 
uitvoering van 
(kinder)activiteiten in 
de wijk Kruiskamp 
Koppel. 

Website Buurtbudget Kruis-
kamp Koppel BB KK gaat online in 
2015! De oude website, die gedeeld werd 
met de wijk Liendert Rustenburg, is verou-
derd en voldoet niet aan de wensen. Voor 
het contact met wijkbewoners kiest het 
BTeam KK voor een nieuwe website 
www.buurtbudget-kruiskampkoppel.nl. Het 
BTeam KK werkt hier nu hard aan. 
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Gluren bij de 
Buren Is een 
huiskamerfestival dat 
elke 2de zondag van 
de maand december 
plaatsvindt in mini-
maal 75 
woonkamers in alle 
Amersfoortse wijken. 
De kracht van Gluren 
bij de Buren is de 
laagdrempeligheid: 
men vraagt geen 
entree en na afloop 
van een optreden 
kan men een 
vrijwillige bijdrage 
geven. De opbrengst 
investeert men  in de 
zomerse variant van 
Gluren bij de Buren: 
‘Struinen in de 
Tuinen’. Deze 
wijkoverstijgende 
activiteit is mogelijk 
door buurtbudget-
gelden van bijna alle 
Amersfoortse wijken. 

Mamacafé 
Kruiskamp 
Koppel Het 
Mamacafé is op-
gericht om andere 
moeders in de wijk te 
leren kennen.  Het 
Mamacafé is een 
geschikte plek voor 
het uitwisselen van 
ervaringen over 
uiteenlopende zaken. 
Wil je contact met 
andere moeders of 
een gezellige 
ochtend koffie-
drinken, kom dan 
langs. Daarnaast 
organiseert het 
Mamacafé  thema-
ochtenden. Op zo’n 
ochtend vertelt 
iemand over een 
onderwerp met 
betrekking tot ouder 
en kind. Het BB KK 
heeft geld beschik-
baar gesteld voor de 
inrichting en het 
opstarten van deze 
sociale activiteit. 

Buurt-
natuurtuin De 
BuurtNatuurtuin is 
een belangrijke 
ontmoetingsplek voor 
de buurt en in 
toenemende mate 
voor de hele wijk. Het 
is een van de weinige 
plekken in de buurt 
waar kinderen in een 
natuurlijke omgeving 
kunnen spelen en 
leren. De tuin moet 
een veilige speel- en 
leeromgeving zijn en 
daarom moeten de 
houten meubels en 
het terrein 
onderhouden worden. 
Ook wordt de 
mogelijkheid gegeven 
om activiteiten te 
houden, bijvoorbeeld 
kinderverjaardagen 
en Struinen in de 
Tuinen. BB KK draagt 
bij aan het behoud 
van dit mooie stukje 
natuur binnen de wijk. 

Aanvragen die nog in afwachting zijn 
Goedkeuring heeft nog niet plaatsgevonden in verband met tekort aan gelden,   

uitstaande reserveringen of er is nog onvoldoende  informatie over de activiteit 

Actie tegen zwerfvuil Hondenpoep 

en rommel naast de vuilstortcontainers in het wijkje 
De Linie en de Vlindervallei. Bewoners willen met 
ludieke posters (a la Loesje)  mensen bewust 
maken van de noodzaak om hun leefomgeving 
schoon en netjes te 
houden. Een mentaliteits-
verandering door humor, 
en waar het al netjes is de 
bewoners bewust maken 
dat zij trots kunnen zijn op 
hun mooie wijk en dat je er 
van kan genieten. Het 
BTeam KK vindt deze actie 
een goed initiatief, maar 
door het ontbreken van 
geld is nog geen 
goedkeuring gegeven. 

In afwachting. 

Inrichting werkplaats, 

Bewonersbedrijf Kruiskamp 
Onderneemt Kruiskamp Onderneemt reali-

seert een bewonersbedrijf van en door de bewo-
ners van De Kruiskamp: De Witte Vlinder. Dit is 
een ‘ondernemerscentrum’: een plaats waar wijk-
bewoners elkaar ontmoeten, helpen en stimuleren, 
waar talenten, creativiteit, vaardigheden en capaci-
teiten worden onderkend, gebundeld en uitgewis-
seld. Kruiskamp Onderneemt laat zien dat mensen 
veel in hun mars hebben, ‘sociaal kapitaal’ hebben 
en dat wanneer bewoners dat met elkaar delen en 
samen inzetten zij veel kunnen realiseren. De aan-
vraag is voor financiering van de werkplaats-
inrichting. Het BTeam KK onderschrijft ook dit goe-
de initiatief. Het bedrag staat gereserveerd. 

Realisatie in 2015. 

Planten-
bakken Grote 
Koppel Voor de 

bewoners van de 
Grote Koppel is het 
positief om leuke 
plantenbakken met 
rozerode planten te 
plaatsen. Zij kijken dan 
naar een vrolijk stukje 
natuur, daar wordt 
men blij van! Deze 
aanvraag is 
goedgekeurd en wordt 
in het voorjaar 2015 
uitgevoerd. 
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.Uitbetalingen van openstaande aanvragen uit 2013 

 

Extra bijdrage Speeltuin Kruiskamp 

Gluren bij de Buren 

Onderhoud en uitbreiding educatieve moestuin Speeltuin Kruiskamp 

Plantenbakken Neptunusplein 

Restant wijkkrant 

Voetbaltoernooien in Guido de Bres 

Aanvragen die niet zijn doorgegaan 
om verschillende redenen: andere financiering gevonden, geen adequaat 

beheersplan, geen meerwaarde voor de wijk of geen reactie aanvrager 

 

Bewegwijzering natuurgebied De Koppel 

Bezoek dierenpark Amersfoort 

Drakenbootrace 

Gemeenschappelijke website voor bewonersinitiatieven 

Haalbaarheidsonderzoek Weggeefwinkel/Buurtnatuurtuin 

Kerstboom Draiersgilde en Wolleweversgilde 

Kinderspeeltuin bij Meander 

Muzikale activiteiten rondom Vlindervallei 

Opknappen speelmogelijkheden op het schoolplein 

Plantenbakken aan galerijzijde (Orion) 

Staatlantaarns achter woningen (Houtmanstraat/Willem Bontekoestraat) 

Trampoline Draiersgilde en Wolleweversgilde 

Volleybalpalen grasveld achter speeltuin Evertsenstraat (initiatief 2013) 

Wijkgerichte evenementen 

Financieel 

BBMA huurt voor haar administratie en het financiële jaarverslag het administratiekantoor 
van het lokale ROC (AdminCompany) in. Zo is het BB KK geholpen met een professionele 
ondersteuning en helpt BB KK de ROC-studenten aan werkervaring. De AdminCompany 

ondersteunt BBMA ook bij de accountantsverklaring 
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Uw aanvraag: 
Is voor verbetering van de woonomgeving en 
het ontmoeten/samenwerken van wijk-
bewoners. 

Heeft aantoonbaar draagvlak in uw buurt. De 
buurtbewoners moeten dus uw plan onder-
steunen.  

Wordt getoetst door de gemeente als uw plan 
gevolgen heeft voor de openbare ruimte 
(straat, plein, groenstrook of plantsoen). 

Is bestemd voor een openbare, voor iedereen 
toegankelijke, activiteit. 

Is bedoeld voor een maatschappelijke activiteit 
zonder commercieel belang. 

Is niet bedoeld voor eten en drinken. Bij het 
organiseren van bijvoorbeeld een straatfeest 
kan hiervoor wel een aanvraag gedaan 
worden naast het huren van een springkussen 
of andere activiteit. Een uitzondering kan 
gemaakt worden als eten en drinken contact 
tussen bewoners tot stand brengt (eerste 
kennismaking nieuwe bewoners) of als de 
genodigden een eigen bijdrage betalen. 

 

Alcoholische dranken worden nooit vergoed 
vanuit het BB. 

Van u wordt verwacht: 
Een volledige beschrijving van de activiteit. 

Een begroting waaruit blijkt dat het BB 
aanvullend is, met andere woorden: er is 
cofinanciering. 

Dat u zelf een aandeel heeft in de uitvoering 
van uw activiteit. 

Dat u de kosten vooruitbetaalt. Als dit niet 
mogelijk is, dan kan het BTeam KK met u 
overleggen en kan een voorschot worden 
betaald, maximaal 50% van het gevraagde 
bedrag. 

Dat u zo snel mogelijk aan ons laat weten dat 
de activiteit – om welke reden dan ook – niet 
doorgaat. Hierdoor kan het budget worden 
toegekend aan een ander initiatief.  

Dat u binnen vier weken na uw opgegeven 
uitvoeringsdatum met foto’s en een kort 
verslag, duidelijk maakt dat uw activiteit is 
uitgevoerd. 

Dat u instemt met het plaatsen op onze 
website van uw foto’s en/of verslag van uw 
activiteit. 

Dat u binnen vier weken na uw opgegeven 
uitvoeringsdatum de declaratie met de 
bijbehorende originele betalingsbewijzen 
inlevert. 

Dit mag u van ons verwachten: 
U ontvangt het geld binnen vier weken nadat uw volledige declaratieformulier, foto’s en kort verslag door 

het BTeam KK  is ontvangen en goedgekeurd. 

In overleg met u betaalt het BTeam KK aan derden, zoals leveranciers of verhuurbedrijven, dit na het 
overleggen van de originele factuur. 

Het BTeam KK vergoed geen reiskosten (bijvoorbeeld benzinekosten). 

Op uw verzoek ondersteunt het BB KK het uitvoeren van uw activiteit. 

Spelregels 
Via www.buurtbudget-kruiskampkoppel.nl kunt u uw aanvraag insturen. 

En als laatste: 

U kunt het hele jaar aanvragen indienen. 


