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1. Overzicht 
 

1.1 Hoofdpunten  
Voor u ligt het jaarplan van de wijkvereniging Benoordenhout. Dit plan bevat een overzicht van de 
geplande activiteiten van de wijkvereniging in 2022, met de bijbehorende begroting.  
  
De wijkvereniging bestaat uit vrijwilligers en zonder hun inzet zijn al deze activiteiten niet mogelijk.  
  
Het bestuur van de wijkvereniging Benoordenhout blijft samen met alle andere vrijwilligers ook in 
2022 gericht op onze statutaire doelstelling: “het behartigen en bevorderen van de belangen en de 
sociale samenhang van haar leden en de overige bewoners van de wijk en aldaar werkende 
(rechts)personen” (artikel 2, eerste lid, van de Statuten).  
  
Ten aanzien van het behartigen van de belangen van onze wijk op het gebied van Ruimtelijke 
Ordening (RO) en Welzijn geldt als uitgangspunt dat we dat in beginsel op een constructieve manier 
doen omdat we geloven dat je meer voor elkaar krijgt als je met elkaar het gesprek voert. 
Individuele belangenbehartiging hoort bij de direct belanghebbenden, zowel op het gebied van RO 
als Welzijn. Wij zien onszelf zoveel mogelijk als intermediair tussen wijkgenoten en de gemeente 
en/of andere organisaties die plannen hebben in en voor onze wijk. Wij zien het als onze taak om 
ervoor te zorgen dat wijkgenoten tijdig betrokken worden bij plannen die de wijk aangaan, zodat 
ook zij aan de voorkant invloed kunnen uitoefenen. Ten aanzien van RO geldt dat juridische 
procedures door de wijkvereniging nooit uitgesloten kunnen worden.  
  
Dit jaarplan is helaas nog steeds omgeven met onzekerheden vanwege het Coronavirus. De 
Coronasituatie onderstreept het belang van verbinding in onze wijk, maar heeft deze ook vergroot. 
Corona heeft ook ertoe geleid dat wijkgenoten elkaar opgezocht hebben om praktische problemen 
met elkaar op te lossen. Toch blijft het thema eenzaamheid centraal staan, want de schroom van 
wijkgenoten om hulp te vragen is een diepgewortelde eigenschap. De welzijnsorganisatie 
Voorwelzijn is door de gemeente aangewezen om dit en andere onderwerpen die de verbinding 
vergroten in de wijk, op de agenda te houden en alle stakeholders te mobiliseren. Op het gebied van 
RO staan de volgende onderwerpen centraal:  het verbeteren van het openbaar vervoer, enkele 
grote transformaties en de impact hiervan op de sociale voorzieningen in onze wijk, en het 
wijkinitiatief van Stichting DuurSaam Benoordenhout. 
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1.2 Kalender  
In onderstaande kalender vindt u de jaarlijkse activiteiten van de wijkvereniging. Vanwege de 
Corona-pandemie is het nog niet zeker of deze activiteiten door kunnen gaan. Dat zal te zijner tijd 
worden bezien en hierover zal gecommuniceerd worden via onze communicatiekanalen.1 
 

 Evenement Doelgroep 
Januari Start wijkborrel 

  
Atlantik wall Zoom Call 

Wijkbewoners 
 
Internationals/wijkgenoten 

Februari Gluren bij de Buren Wijkbewoners/Landelijk 
Elk maand Borrel  Voor alle leden 
Nog te bepalen Wijkbrede bijeenkomst 

Duurzaamheid 
Wijkbewoners 

April ALV-jaarverslag 
  
Koningsdag 

Leden 
 
Wijkbewoners 

Mei Bezoek Oranjehotel Internationals/wijkgenoten 
Juni Jubileumfeest Wijkvereniging 

 
 
Zeepkistenrace, datum nog te 
bepalen 
  

Wijkbewoners 
 
 

Juli Open Atelierroute (2 en 3 juli)  
September Struinen in de tuinen Wijkbewoners/Landelijk 
November ALV-jaarplan 

  
Sinterklaasintocht 

Leden 
  
Wijkbewoners 

 

  

                                                             
1 In dit overzicht zijn niet opgenomen de (meeste) activiteiten van het Contactcentrum Benoordenhout 55+ en van het Benoordenhuis. 
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2. Onze activiteiten 
 
In dit hoofdstuk belichten we onze plannen aan de hand van de volgende portefeuilles: 

• 2.1 Leefomgeving  
• 2.2 Welzijn: Jongeren, Ouderen, Internationals (voorheen expats) en Cultuur 
• 2.3 Communicatie 

2.1 Leefomgeving 
In de portefeuille Leefomgeving gaat het om ruimtelijke ordening, verkeer en (openbaar) vervoer, 
groen en duurzaamheid. Daarbij werken we voor het onderwerp ‘duurzaamheid’ nauw samen met 
de Stichting DuurSaam Benoordenhout en voor het onderwerp ‘openbaar vervoer’ met Rover 
(vereniging Reizigers Openbaar Vervoer).  

2.1.1 Transformaties 
Sinds 2018 is de wijk met 3.000 inwoners gegroeid als gevolg van de vele transformaties. Daarmee 
doelen we op het ombouwen van leegstaande panden, zoals kantoren en zorginstellingen naar 
woningen. De teller staat nu op circa 15.000 inwoners. Wat ons wellicht te wachten staat, is: 
nieuwbouw op het ANWB-terrein, Bronovo-terrein, Poortgebouw naast Bronovo, appartementen in 
winkelcentrum Duinzicht en wellicht nieuwbouw in Arendsdorp. Als deze plannen doorgaan kan dit 
een groei betekenen naar 18.000 inwoners over enkele jaren.  Het wordt tijd dat de gevolgen van 
deze groei voor de infrastructuur en de voorzieningen voor de wijk in kaart worden gebracht. De 
wijkvereniging heeft het onderwerp ‘groei van de wijk en gevolgen voor infrastructuur en 
voorzieningen’ op de verlanglijst ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen 2022 geplaatst. 
Dit blijft dit een prioriteit. 
 
Nieuwbouw ANWB-terrein en gevolgen voor de wijk van alle transformaties 
De gemeente Wassenaar heeft een startnotitie, voorafgaand aan de bouwvergunning, vastgelegd.  
Daarin is ruimte voor 425 woningen en hoogbouw tot 47 m. Beide hebben voor omwonenden en 
wijk grote gevolgen. Als gevolg van deze nieuwbouwplannen groeit de zorg over wat de 
consequenties hiervan zijn voor de infrastructuur en voorzieningen in de wijk. Omwonenden en 
wijkvereniging trekken gezamenlijk op om de effecten van de nieuwbouw zo acceptabel mogelijk te 
maken. 

HMC Bronovo 
De plannen van het HMC-bestuur om de locatie Bronovo te sluiten in 2024 zijn nog steeds 
ongewijzigd. De wijkvereniging zal in 2022 blijven inzetten op behoud van de basisziekenhuisfunctie 
op het Bronovo-terrein (in het bestemmingsplan).  Zeker nu bekend is geworden dat HMC 
Westeinde tot 2035 gaat worden verbouwd, de omvang van de bevolking in Den Haag sterk zal 
toenemen en de bevolking sterk vergrijst. De wijkvereniging wil weten hoe met deze 
(demografische) ontwikkelingen rekening wordt gehouden. Voor de wijk is bovendien belangrijk dat 
de gezondheidszorg zo wordt ingericht dat deze aansluit bij de samenstelling van de wijk en dat aan 
alle wettelijke vereisten voldaan wordt zoals bereikbaarheid van spoedeisende hulp.   
  
Er zijn meerdere initiatieven in de wijk die zich inzetten voor behoud van de zorgfunctie, zoals 
‘Bronovo moet blijven’. Een ander initiatief is het voorstel om een gezondheidscentrum op het 
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huidige Bronovo terrein te plaatsen. Dat centrum biedt ruimte aan huisartsen en 
anderhalvelijnszorg met specialismen en poliklinieken. De wijkvereniging ziet de heroriëntatie op de 
gezondheidszorg (van aanbod- naar vraag gestuurd) als een kans om deze toekomstgericht te 
maken door middel van innovatieve zorgconcepten en zorg thuis. 
 
De wijkvereniging zet in 2022 het overleg met de wethouder volksgezondheid van de gemeente Den 
Haag en met (de Raad van Bestuur) van het HMC voort om te komen tot een acceptabele invulling 
van de zorg voor onze wijk en daarbuiten. De wijkvereniging zal dit proces nauwlettend volgen 
vanwege het grote belang ervan voor onze bewoners.    

Shell-campus 
De herontwikkeling van het Shell-hoofdkantoor op de Carel van Bylandtlaan vindt in goed overleg 
plaats met de omwonenden. Shell heeft in 2019 een klankbordgroep gevormd om op de hoogte te 
blijven van wat er bij omwonenden en in de wijk speelt. De wijkvereniging maakt, naast 
omwonenden en gemeente, ook onderdeel uit van deze klankbordgroep en zal dat blijven doen in 
2022.  
De herontwikkeling bestaat uit zowel renovatie van bestaande panden als vervangende nieuwbouw 
van het gebouw aan Carel van Bylandtlaan 23 (C23). Shell heeft de voorbereidingen voor de 
nieuwbouw (van het C23 gebouw) tijdelijk gepauzeerd en verwacht eind 2021 een nader besluit 
over het vervolg te nemen. In de tussentijd wordt wel gestart met asbestsanering van C23. De 
werkzaamheden aan het monumentale pand aan Carel van Bylandtlaan 30 (C30) worden in de 
eerste helft van 2022 afgerond. De oplevering staat voor de eerste helft van 2022 gepland. 

Willem Royaardsplein (winkelcentrum Duinzigt) 
Herontwikkeling van winkelcentrum Duinzigt houdt in dat er deels nieuwe winkels komen, naast 
appartementen en een ondergrondse parkeergarage. De verwachting was dat de benodigde 
procedures voor de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan in 2021 werden doorlopen. 
Maar de voortgang en de planvorming lijken wat op de langere baan te zijn geschoven door de 
projectontwikkelaar (WPRI).  
 
De wijkvereniging zal actief deelnemen aan het vergunningentraject om te bezien of de inbreng van 
wijkgenoten goed is en wordt meegenomen in de verdere besluitvorming. Ook zal de wijkvereniging 
WPRI blijven attenderen op het gewenste winkelaanbod (waar WPRI voor verantwoordelijk is en 
waarover afspraken zijn gemaakt in de Brancherings Advies Commissie) en de toegankelijkheid van 
winkels in de periode van de renovatie. Wijkgenoten hebben behoefte aan zowel kwaliteitswinkels 
als horeca en zij willen geen tweede grote supermarkt.  
 

2.1.2 Verkeer en Openbaar Vervoer 

Verkeer 
Wijkvereniging blijft zich in 2022 inzetten om de verkeersveiligheid te verbeteren op wegen in onze 
wijk waar structureel te hard gereden wordt. De wijkvereniging richt zich daarbij zowel op de korte- 
als lange termijn maatregelen, en baseert zich op data en feiten. Wegen met de hoogste prioriteit 
betreffen de Van Alkemadelaan en de Benoordenhoutseweg.  
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De wijkvereniging heeft begin 2021 door de gemeente laten onderzoeken of de 
waarschuwingsdisplays die periodiek bij de Benoordenhoutseweg worden geplaatst effectief zijn om 
te hard rijden tegen te gaan. Dat bleek niet het geval. De wijkvereniging heeft vervolgens gevraagd 
naar oplossingen die wel effectief zijn. Dat traject kwam in een stroomversnelling door een ernstig 
ongeluk op de Benoordenhoutseweg. Gemeente heeft naar aanleiding van dat ongeluk toegezegd 
om op korte termijn concrete maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Voor  
de lange termijn start zij een onderzoek om te bezien of de weg anders ingericht kan worden. De 
wijkvereniging houdt de uitvoering van deze toezeggingen scherp in de gaten. Dat doet de 
wijkvereniging niet alleen. Ook twee buurtinitiatieven zijn nauw betrokken: ‘Van Alkemadelaan 
Veilig’ en bewoners aan de Benoordenhoutseweg die zich gegroepeerd hebben. 
 
Ander aandachtspunt van de wijkvereniging blijft het in de gaten houden van de herinrichting van 
meerdere wegen in de wijk, waarbij de snelheid vaak wordt teruggebracht van 50 km/u naar 30 
km/u. Dit zogenaamde afwaarderen van wegen heeft positieve effecten voor de verkeersveiligheid 
en de leefbaarheid van de straten, maar kent ook gevolgen voor de doorstroming en bereikbaarheid 
van onze wijk, en voor het openbaar vervoer. De wijkvereniging zal er alert op zijn dat de gemeente 
tijdig wijkgenoten betrekt bij de besluitvorming.   
Straten die hoog op de lijst staan voor 2022 betreffen de Ruychrocklaan (tussen de Van 
Alkemadelaan en de Cees Laseurlaan) en de Van Hogenhoucklaan (tussen de Wassenaarseweg en de 
Ruychrocklaan) en de Carel van Bylandtlaan. 
 

Openbaar vervoer 
Het Benoordenhout heeft sinds het afschaffen van buslijn 18 en het inkorten van de huidige route 
van buslijn 20 als enige Haagse wijk geen rechtstreekse verbinding meer met het centrum van de 
stad. Ook twee buurten in onze wijk zijn sinds december 2018 afgesloten van frequent openbaar 
vervoer; “Uilennest/ Clingendael” en “Van Hoytemastraat en omgeving”.  
 
De wijkvereniging blijft zich in 2022 inzetten om ervoor te zorgen dat er voor de twee buurten die 
sinds december 2018 zonder fatsoenlijk OV zitten een passende oplossing wordt gevonden. Maar 
ook om de gemeente duidelijk te maken dat de huidige route van buslijn 20 niet voldoet aan de 
vraag die onze wijkgenoten hebben. Uit het in 2019 uitgevoerde vervoersbehoefte onderzoek bleek 
dat wijkgenoten met name een rechtstreekse verbinding willen met het centrum van Den Haag.  
 
In 2022 zal de wijkvereniging tijdens de jaarlijkse bespreking van de vervoerplannen verzoeken om 
de route van buslijn 20 aan te passen zodat deze ook langs het centrum rijdt.  De wijkvereniging zal 
zich voor de buurten zonder OV inzetten in samenwerking met MRDH, de gemeente en ROVER. Doel 
is een maatwerkoplossing te vinden, die voldoet aan de vraag. Gedacht wordt aan de 
maatwerkoplossing die nu in Spijkenisse wordt getest: de Flexbus.  
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Geluid 
De wijkvereniging wil dat de geluidsoverlast door evenementen op het Malieveld naar een 
acceptabel niveau wordt gebracht en in lijn gebracht wordt met de andere locaties in de  
gemeente Den Haag en dat daarop wordt gecontroleerd. De gemeente brengt eind 2021/ begin 
2022 de nota ‘evenementen’ uit. De wijkvereniging zal hier – in samenwerking met omwonenden – 
op reageren. 
 
 

2.1.3 Duurzaamheid   
De energietransitie is de grootste uitdaging waar we de komen jaren met elkaar voor staan. Samen 
met Stichting DuurSaam Benoordenhout zet de wijkvereniging zich in om voor het Benoordenhout 
inzichtelijk te maken welke mogelijkheden we straks hebben om over te stappen op alternatieve 
energiebronnen. Dat is nodig omdat we niet willen wachten op de Transitie Visie Warmte waar de 
gemeente eind 2021/ begin 2022 mee komt. Daarin staat hoe alle wijken van het gas af zullen gaan. 
 
Het wijkinitiatief DuurSaam Benoordenhout heeft in 2021 een Wijk Warmte Visie (WWV) 
geschreven om alle verworven kennis en inzichten samen te brengen en te kunnen delen met alle 
betrokkenen. In die visie is ook stilgestaan bij de rol die het wijkinitiatief voor zichzelf ziet. Die rol 
komt neer op 3 elementen: 
1) Op de korte termijn handelingsperspectief bieden aan wijkgenoten door te helpen bij de inkoop 
van zonnepanelen en het geven van isolatieadvies.   
2) Kennis verwerven en wijkgenoten voorlichten.  
3) De wijk vertegenwoordigen richting stakeholders zoals de gemeente.  
 
In 2022 worden de gesprekken in de wijk om voorlichting te geven en om te inventariseren wat 
bewoners belangrijk vinden voortgezet. Daarbij wordt ook gezocht naar nieuwe vormen om in 
contact te komen met wijkgenoten, bijvoorbeeld in samenwerking met scholen in de wijk.  
   
In 2021 heeft het bestuur €15.000 gealloceerd naar een bestemmingsreserve voor duurzaamheid. 
Dat bedrag blijft gehandhaafd voor 2022, zodat de wijkvereniging haar bijdrage kan blijven leveren 
aan alle werkzaamheden die nodig zijn voor het realiseren van een wijkenergietransitieplan en de 
vervolgstappen. Daarbij moet gedacht worden aan het uitvoeren van onderzoeken, het organiseren 
van (digitale) bijeenkomsten en het vervolg geven aan het professioneel communicatietraject dat in 
2020 van start is gegaan.  
 
 

2.1.4. Groen  
De realisatie van een veld voor vlinders, bijen en andere insecten: 
Op voorstel van de commissie Groen is in 2021 een veld voor vlinders, bijen en andere insecten aan 
de Else Mauhslaan door de gemeente gerealiseerd. De commissie zal er in 2022 op toezien dat de 
gemeente nu ook een op dit doel afgestemd jaarlijks maaibeheer uitvoert.  
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Onderhoudswerkzaamheden in Arendsdorp –Oostduin. 
De onderhoudswerkzaamheden van gemeentewege die zijn gestart in 2020 zijn in 2021 voortgezet. 
Het onderhoud geschiedt op basis van een Beheerhandleiding die door de gemeente in 
samenwerking met de werkgroep Groen is samengesteld.  Daarin is ook veel aandacht gegeven aan 
het belang van biotopen voor de (avi)fauna. Ook in 2022 zullen de werkzaamheden worden 
voortgezet. De commissie Groen houdt de vinger aan de pols en zal ter zake steeds overleg met de 
gemeentelijke groenbeheerder hebben.  
 
Herplant van bomen.  
De laan die van de oprijlaan van Oostduin voert naar het scoutingclubhuis, zal door de aanplant van 
(rijen) beuken weer in ere wordt hersteld. De commissie Groen zal bevorderen dat dit in 2022 
gebeurt. Daarnaast blijft de commissie ook in 2022 bij de gemeente aandringen op het weer planten 
van bomen op de plaatsen waar in het verleden bomen zijn verdwenen. Daarbij gaat het onder 
meer om in de loop der jaren ontstane ‘gaten’ die zijn ontstaan in de bomenrijen langs lanen in onze 
wijk, waar geen vervangende bomen meer zijn geplaatst.  
 
Kroos in de watergangen rond en in de buitenplaatsen.  
De watergangen rond en in de buitenplaatsen van onze wijk raken in de loop van het jaar vrijwel 
geheel bedekt met kroos. Dat is funest voor onderwaterleven omdat dan geen zonlicht meer 
toetreedt. Ook voor het 2022 heeft de commissie Groen dit probleem op haar prioriteitenlijst staan.  
 
Periodiek overleg met de Groenbeheerder Haagse Hout en de beleidsambtenaar Grote 
Groengebieden van de gemeente.  
Als regel vindt tweemaal per jaar overleg plaats tussen de betrokken ambtenaren van de gemeente 
en de commissie Groen. Daarnaast is er jaarlijks een rondgang met de groenbeheerder van de 
gemeente. Door COVID-19 is het contact met de gemeente in 2021 veel minder intensief geweest.  
In 2022 zal dit hopelijk weer kunnen worden opgepakt. De commissie wil dan ook de nota 
Stadsnatuur bespreken. 
 
Broedvogel Monitoring Project  
Komend voorjaar zal een BMP-light (Broedvogel Monitoring Project) worden uitgevoerd bij ‘t 
Hoenstraat en ook rond het ANWB-gebouw om zo de vogelstand weer eens nauwkeurig in beeld te 
brengen. Mogelijk in combinatie met een integrale telling van het Uilennest, dat nog nooit is geteld. 
Ook wordt geprobeerd de meeuwen- en de gietzwaluwenstand van de hele wijk in beeld te krijgen. 
Deze tellingen zullen een duidelijk beeld kunnen geven over de groenkwaliteit in onze buurt. 

2.1.5 Overige relevante zaken 

Seyss Inquart bunker 
De wijkvereniging houdt in 2022 opnieuw de ontwikkelingen rond de (langverwachte) nota van 
uitgangspunten van de gemeente Wassenaar voor de Seyss Inquart bunker in de gaten. In de nota 
staat uitgewerkt welke ontwikkelingen daar mogen plaatsvinden. De verkoop van de Seyss Inquart-
bunker ligt politiek gevoelig.  
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2.2 Doelgroepen  
 

2.2.1 Welzijnsorganisatie Voorwelzijn en het wijkcentrum in het Benoordenhout 
Ten aanzien van welzijn, sociale- en opbouwactiviteiten voor alle doelgroepen (in het bijzonder 
jongeren, ouderen en internationals) ligt het primaat bij de welzijnsorganisatie Voorwelzijn. Deze 
wordt door het stadsdeel Haagse Hout ingeschakeld ten behoeve van het stadsdeel en dus ook het 
Benoordenhout. De zichtbaarheid van Voorwelzijn in de wijk kan verbeterd worden. Die  is beperkt 
tot activiteiten van medewerkers van Voorwelzijn ten behoeve van de drie doelgroepen. Voor de 
wijk zijn deze beperkt zichtbaar en geven daardoor het beeld dat de wijk geen prioriteit heeft.  
Met ingang van 1 januari 2022 is er geen (door de wijkvereniging georganiseerd en geëxploiteerd) 
wijkcentrum meer. De benodigde investeringen aan het pand zijn niet door de wijkvereniging te 
dragen en ook de exploitatie van het wijkcentrum is niet meer rond te krijgen. Maar dat is ook niet 
de taak van de wijkvereniging. Deze taak ligt bij Voorwelzijn, zie de wijkcentra in de andere wijken 
van het Haagse Hout. Het Benoordenhout wordt verwezen naar het wijkcentrum  in Mariahoeve. 
Alles bijeen betekent dit dat met ingang van 1 januari er geen openbaar gebouw is voor de 
bewoners van de wijk, dat geschikt is voor welzijn-activiteiten. Het is een misverstand te 
veronderstellen dat dit niet nodig zou zijn.  

Ø Ouderen: Bij de 25% ouderen in de wijk is eenzaamheid een thema om twee redenen.         
1. Oudere wijkbewoners generen zich om hulp te vragen, 2. veel ouderen hebben financiële 
problemen; ze hebben wel vermogen (woning), maar een laag inkomen (klein pensioen). 

Ø Internationals: De sociale omgeving van 40% internationals in de wijk is beperkt tot de 
directe en zakelijke contacten. Er is geen opvang voor deze doelgroep en ook hier geldt dat 
het een misverstand is dat daar geen behoefte aan is. In een buitenland vertoeven heeft 
gevolgen voor alle gezinsleden en daar is in onze wijk niets voor geregeld.  

Ø Jeugd: 50% van de inwoners van onze wijk is jonger dan 45 jaar. Dit zijn vooral jonge 
gezinnen met kinderen. De wijk kent overlast door jeugd die zich uit in kleine criminaliteit 
(vernieling), maar ook drugsproblematiek.   

Het Benoordenhout wordt hiervoor verwezen naar het wijkcentrum in Mariahoeve, maar dat is 
ongeschikt. Niet alleen vanwege de ligging, maar ook qua uitstraling is het een wijkcentrum waar 
geen van de drie doelgroepen uit onze wijk zich thuis voelen. Kortom een centraal punt, toegankelijk 
voor alle doelgroepen in de wijk wordt node gemist.  
 

2.2.2 Bibliotheek annex wijkcentrum 
Het Benoordenhout had in het verleden een bibliotheek, maar die is in 2012 wegbezuinigd. Wij 
hebben dan ook zeer verheugd gereageerd op de oproep van wethouder Van Asten om de 
bibliotheek weer terug te brengen in de wijk. Welzijnsorganisatie Voorwelzijn heeft een werkgroep 
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ingericht die aan het onderzoeken is wat er dient te gebeuren om een bibliotheek nieuwe stijl, zoals 
bedoelt in de bibliotheekwet, in de wijk te krijgen en heeft de wijkvereniging daarbij betrokken.  

De bibliotheekwet (Wsob) uit 2015 heeft het doel van het openbare bibliotheekwerk herdefinieerd. 
In haar beleidsvisie 2015 -2021 ‘Bibliotheek in Beweging’ heeft de Bibliotheek Den Haag de 
wettelijke functies van de bibliotheek die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en verbetering 
van de maatschappij naar de Haagse situatie vertaald.  

Het doel van de openbare bibliotheek is nu niet meer beperkt tot de klassieke uitleenfunctie van 
boeken. De bibliotheek nieuwe stijl is behalve een centrum dat toegang geeft tot informatie ook een 
locatie waar culturele, maatschappelijke en educatieve activiteiten kunnen plaatsvinden. De 
bibliotheek is daarmee een centraal punt voor alle wijkbewoners waar ieder het zijne/hare kan 
vinden en doen.  

Bij de verwezenlijking ervan zijn vier partijen van belang: de Gemeente, het stadsdeel Haagse Hout, 
Voorwelzijn en de Wijkvereniging. De gemeente zal de hoofdsponsor zijn want de bibliotheek zal 
deel uitmaken van de Haagse Bibliotheekorganisatie die door de gemeente gesubsidieerd wordt. 
Ook het stadsdeel Haagse hout is betrokken want deze staat voor onze belangen. Het is de taak van 
Voorwelzijn ervoor te zorgen dat er een wijkcentrum in de wijk komt. Daarom is zij hierbij betrokken 
en dient zij haar verantwoordelijkheid te nemen.  

De vierde partij die hier een rol speelt is de wijkvereniging. Allereerst omdat alle wijkbewoners er 
gebruik van kunnen maken, maar ook om de verenigingsactiviteiten te kunnen huisvesten.  De 
wijkvereniging wil haar financiële steentje bijdragen en heeft hiervoor (éénmalig) gelden 
gereserveerd.  

De wijkvereniging wordt gemotiveerd door een aantrekkelijk toekomstig perspectief. De bibliotheek 
annex wijkcentrum: 

Ø Zal een volwaardige bibliotheek zijn; 
Ø Zal aantrekkelijk zijn voor alle doelgroepen, inclusief de 40% internationals van onze wijk; 
Ø Zal een centrum worden met maatschappelijke en educatieve activiteiten zoals deze in 

bibliotheken nieuwe stijl plaatsvinden; 
Ø Zal ruimte bieden voor activiteiten op het gebied van kunst en cultuur van en voor 

wijkbewoners; 
Ø Zal een honk zijn voor activiteiten op jeugd gericht; 
Ø Zal de centrale plaats zijn voor de wijkvereniging en haar activiteiten; 
Ø Qua locatie wordt gedacht aan het vernieuwde winkelcentrum Duinzicht.  

De wijkvereniging mobiliseert de politieke partijen in verband met gemeenteraadsverkiezingen in 
maart met als doel "een bibliotheek/wijkcentrum in het Benoordenhout" in het coalitieakkoord te 
krijgen.  
In de genoemde werkgroep is de Wijkvereniging actief om alle mogelijkheden voor een bibliotheek 
te onderzoeken. Voorwelzijn heeft de taak uit te werken hoe het wijkcentrum eruit zou kunnen zien. 
In 2022 zou de leidende rol van Voorwelzijn op dit punt zichtbaar moeten gaan worden.  
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2.2.3 Jongeren 
Voor de doelgroep onder de 12 jaar blijven de intocht van Sinterklaas en Koningsdag twee 
feestelijke hoogtepunten in de wijk. Dat zal ook in 2022 het geval zijn.  
De intocht van Sinterklaas is een feest voor iedereen. Ter ere van Koningsdag worden door een 
speciale commissie verschillende activiteiten ontplooid.  
In het wijkblad zijn we gestart met speciale Jeugdpagina's, daar zullen we in 2022 mee doorgaan. Zie 
verder onder het kopje Wijkblad. 

2.2.4 Ouderen 
Door Corona zijn de voornemens van Voorwelzijn om de eenzaamheidsproblematiek in kaart te 
krijgen niet opgevolgd in 2021. Dit blijft een punt van aandacht voor Voorwelzijn en de 
Wijkvereniging. Deelname aan het Ouderenplatform helpt om activiteiten voor ouderen te 
bundelen. Een laagdrempelig wijkcentrum in de wijk maakt deel uit van de oplossing om ouderen uit 
hun isolement te halen. 

Contact Club Benoordenhout 55+ (CCB)  
De ContactClub Benoordenhout 55+ (CCB) is een subcommissie van de wijkvereniging 
Benoordenhout. Haar doel is het stimuleren van sociale, sociaal-culturele, recreatieve activiteiten 
voor ouderen en het intensiever in contact brengen van ouderen. De CCB tracht haar doel te 
bereiken met een programma dat elke maand tenminste bestaat uit: 
- een diner op een locatie in het Benoordenhout (niet in juli en augustus) 
- een lezing, eveneens in het Benoordenhout, over een onderwerp van kunst, geschiedenis, muziek, 
of de samenleving (niet in juli en augustus) 
- een excursie, met eigen touringcar, naar een tentoonstelling, museum, bouwwerk of andere 
bezienswaardigheden op diverse plaatsen in Nederland. 
Men kan alleen lid of donateur van de ContactClub worden, als men lid of donateur is of wordt van 
de Wijkvereniging. De contributie voor de CCB is per jaar € 9,50 per persoon (dat is extra naast de 
contributie voor de Wijkvereniging).  
 
De ContactClub wordt bestuurd door een bestuurscommissie. Deze bestaat nu uit Jan van Kreveld 
voorzitter/secretaris en lezingen, Gerrit van Straalen penningmeester, Jos Bierlaagh diners, Gonne 
Palm excursies. Het aantal leden en donateurs van de ContactClub is ongeveer 500. 
De lezingen zijn gratis voor CCB-leden en CCB-donateurs; anderen kunnen ook deelnemen, maar 
moeten € 5,00 per lezing betalen. Aan de diners en excursies kunnen alleen leden en donateurs van 
de CCB deelnemen; daarvoor betalen zij een bedrag per activiteit. Elke twee maanden wordt het 
gedetailleerde programma van activiteiten in een Nieuwsbrief - per e-mail of per post - aan de leden 
en donateurs van de CCB verzonden. De Nieuwsbrief staat ook op de website van de Wijkvereniging. 
De Corona-pandemie heeft er helaas toe geleid dat de CCB haar fysieke activiteiten tot september 
2021 heeft moeten stilleggen. De lezingen zijn in 2021 wel doorgegaan, in digitale vorm (via Zoom). 
Vanwege de sluiting van het Benoordenhuis is de CCB is op zoek gegaan naar een andere geschikte 
locatie voor haar lezingen.   
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2.2.5 Winkeliersverenigingen en ondernemers 
De wijkvereniging blijft investeren in een goede relatie met de ondernemingen in de wijk, niet in de 
laatste plaats om evenementen in de wijk gesponsord te krijgen. Daarnaast is de wijk gebaat bij een 
bij goed renderende bedrijven, winkels etc. 

2.2.6 Internationals 
Sinds februari 2009 zet de expatcommissie zich in om uit het buitenland komende nieuwe inwoners 
van Benoordenhout te verwelkomen, op te nemen en mee te laten draaien in de lokale 
gemeenschap. De missie van de commissie is en blijft “Internationals and locals: Bring them 
together”.   
De verschillende activiteiten zijn toegankelijk voor alle leden van de wijkvereniging van het 
Benoordenhout, de voertaal is vrijwel altijd Engels.   
  
In 2020 stond een aantal fysieke activiteiten gepland zoals een informatief bezoek aan het 
Oranjehotel in Scheveningen. Helaas konden deze wegens de maatregelen als gevolg van het 
Coronavirus niet doorgaan. De commissie hoopt het bezoek aan het Oranjehotel in mei 2022 alsnog 
uit te kunnen voeren.  Wanneer dit Jaarplan 2022 verschijnt hoopt de commissie weer gestart te zijn 
met fysieke activiteiten. Op  29 oktober 2021 vond al een fysieke rondleiding architectuur door het 
Benoordenhout plaats onder leiding van een ervaren gids. Tevens hoopt de commissie dat de 
kerstverlichting dit jaar op het van Hoytemaplein plechtig wordt aangestoken zodat dit met de 
Internationals, onder het genot van glühwein en iets lekkers uit de mooie winkels ter plaatse, 
gedeeld kan worden.  
Op de planning voor 2022 staat in januari een zoom call over de Atlantik Wall op de agenda, in mei 
het bezoek aan het Oranjehotel en in het najaar een lekkere informatieve foodtour door de van 
Hoytemastraat en een bezoek aan de Koptische kerk. 
Naast activiteiten voor internationals en Engelstalige artikelen in het wijkblad stelt de commissie 
zich in 2021/22 ten doel om het bereik van de doelgroep te vergroten.   

2.3 Cultuur en evenementen 

2.3.1. Lustrumjaar 
   
Aankomend jaar bestaat de wijkvereniging 45 jaar. Dat willen we vieren. Hier is op het moment van 
het schrijven van dit jaarplan nog geen vastomlijnd programma voor. De portefeuille evenementen 
is momenteel vacant en samen met de onzekerheden voor wat betreft de ontwikkeling van de 
maatregelen tegen Corona zal de invulling en uitvoering van een programma een uitdaging worden.  
 

2.3.2. Open Atelierroute  
De commissie Open Atelierroute Benoordenhout heeft het voornemen gehad ook in 2021 de 
jaarlijks terugkerende Atelierroute te organiseren. Echter de Corona-epidemie heeft dat niet 
mogelijk gemaakt. De commissie heeft het spijtig gevonden dat deze activiteit die voor en door de 
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wijk wordt georganiseerd geen doorgang heeft kunnen vinden. De Atelierroute brengt 
buurtbewoners en kunstenaars in contact met elkaar en kunst wordt toegankelijker. 
Echter de commissie heeft in 2021 niet stilgezeten. In De Bakery aan het Willem Rooyaardsplein is -
in overleg met de eigenaar een continu roulerende expositie ingericht. De animo is zo groot dat De 
Bakery tot eind 2022 is volgeboekt met kunst van Benoordenhoutse kunstenaars. 
Het voornemen bestaat om op 2 en 3 juli 2022 een Atelierroute te gaan organiseren. De focus van 
de commissie ligt in 2022 op het vereenvoudigen van de processen waarbij het digitaliseren van de 
kunstenaarsgegevens en de publiciteit cruciaal zal zijn. 
 

2.3.3. Koningsdag 
Het Koningsdag comité zal een leuk programma in elkaar zetten om Koningsdag te vieren, er zal 
rekening gehouden worden met de dan geldende maatregelen tegen Corona. 
 

2.3.4 Sinterklaas 
Ook het Sinterklaas comité zal een leuk programma in elkaar zetten om Sinterklaas weer in onze 
wijk te ontvangen, ook hier zal rekening gehouden worden met de dan geldende maatregelen tegen 
Corona. 
 

2.4 Communicatie 
 
De wijkvereniging heeft een aantal communicatiemiddelen tot haar beschikking: wijkblad, website, 
Facebookpagina, Twitteraccount, (email) nieuwsbrief, post. Wijkblad en website zijn zeer succesvol 
en worden door de wijk veelvuldig gelezen en gebruikt. De Communicatiecommissie van de 
Wijkvereniging bestaat uit vertegenwoordigers van alle media van de Wijkvereniging en bespreekt 
regelmatig communicatie en informatieaspecten voor de korte en lange termijn. Zo ook het bouwen 
van een wijk-app. In 2022 zullen we nagaan of dit zinvol en haalbaar zou kunnen zijn.  
  

2.4.1 Wijkblad                                                                                                                          
Het wijkblad Benoordenhout is een van de communicatiekanalen van de wijkvereniging. Het doel 
van het wijkblad is informeren en verbinden. In tekst en beeld biedt het blad informatie over 
ontwikkelingen en activiteiten in de wijk, cultuur, historie, bijzondere wijkgenoten, vrijwilligerswerk, 
sport etc. Door in het wijkblad te laten zien wat we als wijkgenoten delen en samendoen, kunnen 
we de cohesie in de wijk versterken. Het streven is daarbij om de verschillende doelgroepen in de 
wijk te bereiken en aan te spreken.                                                                                                              
Sinds oktober 2021 bevat het wijkblad twee jeugdpagina’s, speciaal gericht op kinderen van 6 tot 12 
jaar. We willen hen hiermee sterker verbinden met de wijk en haar bewoners. De pagina’s bevatten 
interviews en een interactief gedeelte.  De verbindende functie van het wijkblad is door de 
pandemie belangrijker gebleken dan ooit. Door de maatregelen in het kader van Covid-19 waren 
mensen meer aan huis en de wijk gebonden en konden veel activiteiten geen doorgang vinden. 
Deze situatie is langzaam aan het veranderen, maar blijft fragiel. Daarom zal ook in 2022 de nadruk 
liggen op verbinding en cohesie in de wijk. 
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2.4.2 Website 
De vernieuwde website van de wijkvereniging is nu ruim een jaar in gebruik. Het aantal gebruikers is 
fors gestegen en heeft daardoor een belangrijke positie gekregen in onze communicatie. Ook groeit 
het aantal non-profit organisaties dat een evenement wil aankondigen op de site. Vanuit de 
wijkvereniging houden werkgroepen c.q. commissies de bewoners op de hoogte van nieuwe 
ontwikkelingen in de wijk, denk aan Bronovo. ‘Actualiteit’ vormt de kern van de site.  
Nieuwsberichten kunnen snel worden geplaatst en ook de agenda is up-to-date. Het archief zorgt 
ervoor dat iedereen eerder gepubliceerde artikelen over specifieke onderwerpen eenvoudig kan 
terugvinden. En wie zich in de historie van onze wijk wil verdiepen, kan terecht in het archief van de 
wijkbladen dat sinds 2021 een plaats heeft op de website. 
Plan voor 2022 is om door middel van andere social media nog meer bezoekers naar de website te 
leiden. 
 

2.4.3 Facebook en Twitter en Instagram 
Facebook, Twitter en Instagram zijn de teasers voor de website, zodat bezoekers steeds bij de site 
terecht komen als men meer wil weten.  
 

2.4.4 Nieuwsbrief 
In 2021 is er geen nieuwsbrief uitgekomen. De nieuwsbrief kwam in de regel (digitaal) uit in de 
maanden dat er geen wijkblad verscheen en was alleen voor leden bedoeld. De nieuwsbrief bevatte 
actuele informatie, vooraankondigingen en uitnodigingen voor wijkactiviteiten. 
Aangezien we volop gebruik maken van de sociale media waarin we bovenstaande items delen, 
hebben we besloten ook in 2022 geen nieuwsbrief meer uit te brengen zoals we voorheen deden. 
Wel denken we aan een nieuwe opzet van een nieuwsbrief/nieuwsmail. Dit is op het moment van 
schrijven nog te pril om daar iets concreets over te melden. 

2.4.5 Overige communicatie in de wijk 
Benoordenhout, What’s up? is een besloten Facebook-groep met leden uit de wijk. Deze groep staat 
los van de wijkvereniging; wijkbewoners plaatsen zelf informatie en eigen meningen. Deze groep 
wordt goed bezocht. 
Ook zijn er WhatsApp-veiligheidsgroepen in delen van de wijk die informatie delen als er zich op 
veiligheidsgebied iets voordoet.  Deze vallen wel onder de verantwoordelijkheid van de 
Wijkvereniging. 
 
Het bereik van de diverse media van de wijkvereniging:  

• Wijkblad – alle adressen in de wijk (9.000) en frequentie blijft 6 x per jaar. 
• Website – door blijvende actualisering van de site zal het bezoek continueren. (rond 11.000 

per maand) 
• Facebook – het gemiddelde bereik van januari tot september 2021 is 298 t.o.v. 236 in 2020  

 



 

 
 
 
 
WIJKVERENIGING 

BENOORDENHOUT 

Wijkvereniging  
Benoordenhout 
Sonderdankstraat 27 
2596 SB Den Haag 
info@wvbn.nl 
www.wvbn.nl 
 
 

 

  

 

16 

3. Onze Vereniging 

3.1 Leden 
Onze wijkvereniging kent volgens de laatste cijfers 1.876 leden.  
 
Het bestuur streeft naar meer leden uit de wijk, mede ter verbreding van het draagvlak. De 
leeftijdsgroep 35-55 is een belangrijke doelgroep van potentiële leden. Een groei van het 
ledenbestand biedt ook een breder fundament voor vrijwilligers. We zijn ervan overtuigd dat 
voorwaarde voor aanwas van leden en vrijwilligers ligt in de beeldvorming van onze wijk. De nieuwe 
website wordt goed bezocht maar heeft nog niet voor  heel veel extra leden gezorgd. Komend jaar 
gaan we nieuwe initiatieven initiëren om nieuwe leden te werven. Het maken van een ledenpas met 
diverse voordelen sluiten we niet uit.  

3.2 Bestuur 
Het bestuur bestaat ten tijde van het opstellen van dit jaarplan uit de volgende personen, allen lid 
van de vereniging. 
Chance Pennington de Jongh (voorzitter)                  
Marleen Schrama 
John Boss 
Willeke Richel 
André van den Heuvel 
 
 

Naam functie/portefeuille datum 
benoeming  

einde termijn nummer 
termijn 

Chance Pennington de 
Jongh 

Voorzitter 
Communicatie, a.i. ouderen, 
Voorwelzijn 

24-05-2018 ALV april 2022 2 

Marleen Schrama Secretaris, communicatie 19-04-2021 ALV april 2024 1 

Willeke Richel Internationals 
Atelierroutecommissie/Intern
ationals 

09-04-2019 ALV april 2022 1 

André van de Heuvel Jeugd, Sport,  Vrijwilligers, 
communicatie en a.i. 
evenementen 

19-11-2020 ALV november 2023 1 

John Boss Penningmeester 19-09-2019 19-09-2022 1 

Vacature  Communicatie    

Vacature  Evenementen 
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Aspirant 
bestuursleden ter 
voorlegging aan de 
ALV 

functie/portefeuille datum 
benoeming  

einde termijn nummer 
termijn 

Erik Tetteroo Leefomgeving  18-11-2021 ALV november 2024 1 

Hanne Vriens-de 
Charro 

Atelierroute/Cultuur 18-11-2021 ALV november 2024 1 

Evangelia Avloniti Internationals 18-11-2021 ALV november 2024 1 

Eva Slootweg-
Broekhuis 

Jeugd, Sport en Vrijwilligers 18-11-2021 ALV november 2024 1 

Willem Beaumont Ouderen 18-11-2021 ALV november 2024 1 

 

 
Korte beschrijving van de portefeuilles:  

• Voorzitter: algemeen beleid, algemene vertegenwoordiging 
• Secretaris: secretariaat, interne organisatie, ledenadministratie 
• Penningmeester: financiën wijkvereniging, subsidieaanvragen en verantwoordingen 
• Leefomgeving: ruimtelijke ordening, mobiliteit, groen(voorziening) en duurzaamheid. 
• Jeugd, Sport en Vrijwilligers. In deze portefeuille gaat het om verschillende doelgroepen 

(inclusief vrijwilligers) én verschillende activiteiten. 
• Communicatie, intern en extern: Het communiceren naar de leden, naar de wijk, via welke 

kanalen en daarnaast de communicatie intern binnen het bestuur en vereniging. 
• Evenementen: Evenementen bedenken en (in samenwerking met Commissies) uitvoeren.  

Brug tussen het bestuur en de verschillende evenementen Commissies.  
• Cultuurcommissie: deze commissie houdt zich voornamelijk bezig met het organiseren van 

de jaarlijkse Open Atelierroute in het Benoordenhout. De commissie overweegt in de 
toekomst ook andere culturele activiteiten te organiseren. 

• Internationals: deze commissie zet zich ervoor in om uit het buitenland komende nieuwe 
inwoners van Benoordenhout te verwelkomen, op te nemen en mee te laten draaien in de 
lokale gemeenschap. De missie van de commissie is “Internationals and locals: Bring them 
together”.   

 
 
 
 

Note 18 november 2021: Eva Slootweg- Broekhuis zal aantreden bij de ALV van het voorjaar 2022. Dit is 
tijdens de ALV van 18 november bekendgemaakt aan de leden en naderhand in dit Jaarplan 
aangepast. Hierdoor telt de officiële samenstelling van het bestuur nu negen leden 
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3.3 Werkwijze 
 

3.3.1 Vrijwilligers 
Vrijwilligers blijven het fundament van de activiteiten van de wijkvereniging. De vereniging heeft 
blijvend behoefte aan mensen die zich willen inzetten voor de wijk en de vereniging. De 
wijkvereniging wordt in toenemende mate betrokken bij beleid van het stadsdeel en de gemeente. 
Alleen al daarom is het van belang dat wij in staat zijn een evenwichtig Benoordenhout-geluid te 
laten horen. Het interesseren, motiveren en behouden van vrijwilligers zal in 2022 op de agenda 
blijven van het bestuur.  
Binnen de wijkvereniging zijn verschillende taken voor vrijwilligers te vervullen.  
• Leden bestuur en commissies. 
• Ondersteuning van vereniging en bestuur, zoals de kascommissie. 
• Meewerken aan activiteiten op het gebied van duurzaamheid.  
• Bijdragen aan communicatie zoals wijkblad, website, Facebook en Twitter 
• Whatsapp veiligheid/buurtpreventie 
  

3.3.2 Commissies 
De wijkvereniging kent commissies voor verschillende doelgroepen en activiteiten: Kas, CCB, 
Leefomgeving, RO, Groen, Sinterklaas, Koningsdag, Atelierroute, Internationals, 
Zeepkistencommissie en Communicatie.   
 

3.3.3 Secretariaat 
Het secretariaat zorgt voor de interne organisatie en communicatie en ook de organisatie van de 
ALV’s. We hopen dat de voorjaars-ALV weer fysiek georganiseerd kan worden maar wellicht is 
hybride ook een optie.  Het secretariaat zorgt ook voor de ledenadministratie. Het secretariaat 
wordt ondersteund door een betaalde kracht die zich met ledenadministratie en adverteerders 
bezighoudt.  
Komend jaar zal er een huisreglement opgesteld gaan worden naast de al bestaande statuten. Het 
huisreglement zal voornamelijk de interne regels en werkwijzen beschrijven. Daarnaast zullen de 
statuten geëvalueerd worden en eventueel herzien naar aanleiding van nieuwe wetten zoals de 
WBTR en WTMO. We hopen een nieuwe versie aan te bieden in de najaar ALV. 
 

3.4 Wijkcentrum Benoordenhout 
 
Ten aanzien van een wijkcentrum voor de wijk is voor de Wijkvereniging uitgangspunt hetgeen in 
bovenstaande paragraaf "Welzijnsorganisatie Voorwelzijn en het wijkcentrum in het 
Benoordenhout" gezegd is.  
Zolang dit nog niet gerealiseerd is zal voor (wijk)verenigingsactiviteiten worden gezocht naar 
geschikte ruimtes per activiteit.   
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3.5 Financiën 
 
Voor wat betreft de begroting 2022 wordt verwezen naar de cijferopstelling in hoofdstuk 4. De 
contributie voor 2022 blijft gelijk. Dat wil zeggen € 12,50 voor het lidmaatschap van de  
wijkvereniging en € 9,50 voor het lidmaatschap van de CCB.  
 
De cijfers van eind 2021 zijn bij dit jaarplan gevoegd. Deze cijfers zijn gebaseerd op actuele kosten 
en baten tot midden oktober 2021 met aanvulling van verwachte kosten en baten tot 31 december 
2021.  
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4. Begroting 

  Verwachte realisatie Begroting  Begroting  

  31-12-2021 2021 2022 

Inkomsten       

Ontvangen contributies Wijkvereniging 24.684 24.000 24.000 

Ontvangen contributies CCB 4.820 5.000 5.000 

Ontvangen subsidies  29.049 30.900 35.637 

Inkomsten advertenties wijkblad 73.820 80.000 80.000 

Inkomsten zaalhuur Benoordenhuis 0 0 0 

Inkomsten buffet Benoordenhuis 0 0 0 

Inkomsten activiteiten en sponsoring 49 8.500 8.500 

Rentebaten 8 0 0 

  132.430 148.400 153.137 
    

  Verwachte realisatie Begroting  Begroting  

  31-12-2021 2021 2022 

Uitgaven       

Kosten bestuur 3.450 3.500 3.500 

Kosten Administratie 6.571 7.500 7.500 

Kosten secr./administratie 14.000 14.000 14.600 

Kosten vrijwilligers 844 3.500 3.537 

Overige eenmalige kosten 1.000 0 0 

Bankkosten en onvoorzien 748 700 800 

Corona acties 303 500 300 

Kosten commissie Cultuur 86 4.000 4.000 

Kosten commissie Expats 200 1.000 1.000 

Kosten commissie RO 20 4.000 2.000 

Kosten commissie Duurzaamheid 0 3.000 3.000 

Kosten commissie Jongeren 0 1.000 1.000 

Kosten commissie Ouderen 4.820 5.500 5.500 

Kosten commissie Zeepkistenrace 56 1.000 1.000 

Kosten commissie Sint Nicolaas 3.000 5.000 5.000 

Kosten commissie Koningsdag 3.730 15.000 15.000 

Andere activiteiten 4.197 0 5.000 

Acquisitiekosten wijkblad 16.317 16.500 16.500 

Kosten drukwerk wijkblad 34.640 37.000 39.000 

Kosten bezorging wijkblad 5.476 5.500 5.800 

Overige kosten wijkblad 7.600 9.000 9.000 

Kosten website 1.275 1.500 1.700 

Kosten huur Benoordenhuis/meeting rooms 7.979 8.200 4.200 

Kosten beheer Benoordenhuis 3.071 1.500 0 

Kosten inkoop buffet Benoordenhuis 0 0 0 

Storage 0 0 4.200 

  119.383 148.400 153.137 

Operationeel Overschot 13.047 0 0 
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  Verwachte realisatie Begroting  Begroting  

  31-12-2021 2021 2022 

1) Subsidies       

Basissubsidie - Huisvesting 11.898 11.898 13.050 

Administratieve ondersteuning 9.724 9.724 4.875 

Basissubsidie - Wijkmedia     9.462 

Koningsdag 2.750 5.000 5.000 

Atelierroute 0 2.500 1.000 

Sint Nicolaas 750 2.000 1.500 

Zeepkistenrace 0 0 750 

Paashazen (Covid subsidie) 1.250 0 0 

BNH isolerende vloer (eenmalige subsidie) 2.677 0 0 

  29.049 31.122 35.637 

        

2) Administratieve ondersteuning        

VoorWelzijn 30.317 30.500 31.100 

Overig 6.571 7.500 7.500 

  36.888 38.000 38.600 

3) Beheer Benoordenhuis       

VoorWelzijn 0 0 0 

Overig 3.071 1.500 0 

  3.071 1.500 0 

        
4) Commissie - begrotingsresultaat 2020 Annuleringen door Covid 19 

5) Commissie Ouderen Waarin opgenomen doorbetaling contributie CCB 

6) Eenmalige kosten Betreft eenmalige kosten voor  einde huur Benoordenhuis 

        

Overzicht per activiteit Verwachte realisatie Begroting  Begroting  

  31-12-2021 2021 2022 

Publiciteit & Media       

Inkomsten 73.820 80.000 80.000 

Uitgaven 64.033 68.000 70.300 

Resultaat 9.787 12.000 9.700 

        

Benoordenhuis       

Inkomsten 0 0 0 

Uitgaven 11.050 9.700 0 

Bestemmingreserve BNH       

Operationeel Resultaat -11.050 -9.700 0 
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