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Inkomsten:  

De inkomsten bestaan uit de subsidies van de gemeente en advertenties in de wijkkrant alsmede het 
restant 2020 (algemene reserve). De bijdrage van de woningbouwcorporaties is in 2021 niet 
ontvangen. 

Uitgaven:  

Initiatieven bewoners/derden  

In 2021 zijn wederom diverse geplande activiteiten waaraan wij normaliter een financiele bijdrage 
verstrekken vanwege de corona-pandemie niet doorgegaan. Het gaat hierbij om de kleedjesmarkt 
met Koningsdag op de Nedereindseweg, de Drakenbootrace, het Multicultifeest, de buurtcamping 
en lullen voor spullen. 

Wel is er een bijdrage geleverd aan de Paasactie in de Rijtuigenbuurt, het Halloweenfeest, de Dag 
van de Mantelzorg en Kerstversiering in de Rijtuigenbuurt. 

• - Paasactie Rijtuigenbuurt 
Dit initiatief heeft als doel om de onderlinge saamhorigheid in de buurt te verhogen. 
Het Wijknetwerk heeft hieraan een financiele bijdrage geleverd. 

• - Halloweenfeest 
Het Halloweenfeest wordt inmiddels op een wat kleinere schaal voortgezet. De uitgaven 
betreffen het drukken van de Halloweenposter die via de wijkkrant aan alle wijkbewoners is 
uitgereikt, zodat zij konden laten zien dat de kinderen bij hen mochten aanbellen. 
Daarnaast zijn er ook kosten gemaakt specifiek gericht op versiering met Halloween 
attributen. 

• - Dag van de Mantelzorg 
Het Wijknetwerk heeft aangegeven bij de organisatoren hier graag aan mee te willen 
werken. Ter voorbereiding op deze jaarlijks terugkerende dag hebben wij de nodige uitgaven 
gedaan waaronder uitdeelsnoep en balpennen. Ook heeft het wijknetwerk posters en flyers 
laten drukken om bekendheid te geven aan deze dag. De gedane uitgaven hebben hierop 
betrekking. Helaas is de Dag van de Mantelzorg in 2021 vanwege de coronapandemie 
uiteindelijk toch niet doorgegaan. 

• - Kerstversiering in de Rijtuigenbuurt 

Dit initiatief komt ook voort uit de Rijtuigenbuurt. Zij wilden hun buurt graag in 

Kerstsferen brengen. Het Wijknetwerk heeft hieraan een financiele bijdrage geleverd. 

Initiatieven wijknetwerk  

Vanuit het netwerk Batau-zuid stonden afgelopen jaar de wijkkrant en de bloemenbaskets gepland. 
Deze initiatieven zijn ook beiden gerealiseerd. 

- Zoals elk jaar hebben de bloemenbaskets weer aan de lantaarnpalen gehangen. De reacties zijn 
onverminderd positief. De kosten zijn de kosten van de bloemen, het ophangen en het onderhoud. 



- De wijkkrant is ook dit jaar weer drie maal gemaakt en verspreid. Uit de reacties blijkt, dat de krant 
goed gelezen wordt. En ook hier zijn de reacties positief. De kosten betreffen de redactie en het 
drukken en verspreiden. 

Bedrijfsvoering  

- Dit betreft de eigen kosten van het wijknetwerk. Daarin zijn begrepen de kosten van de huur van 
de vergaderruimte, van het notuleren van de vergaderingen, de versnaperingen na de 
vergaderingen, attenties voor leden wijknetwerk bij ziekte en afscheid en een eindejaarscadeautje 
als dank voor het vrijwilligerswerk van het afgelopen jaar. 

Bestemmingsreserve  

• - De laptop van het secretariaat, al aangeschaft in 2012, is vervangen in 2021.  
De aanschafprijs incl. toebehoren bedraagt € 847,99. 

 


