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Algemeen 
De gemeente Amersfoort bezuinigt op administratieve lasten en wil de burger meer zeggenschap geven. 
Per 1 januari 2012 is de financiële verantwoording van de vele kleine bedragen uit het buurtbudget per 
wijk overgedragen aan de Bewonersinitiatieven stichting Amersfoort Noord (BIAN) voor de wijken 
Kattenbroek, Nieuwland, Schothorst en Zielhorst. Binnen deze stichting is een reglement nodig om de 
manier van werken vast te leggen en o.a. daarmee meningsverschillen en financiële geschillen te 
voorkomen. 

Dit document genaamd “Huishoudelijk Reglement BIAN” voorziet hierin. 

Uiteraard kunnen niet alle situaties worden voorzien. In die gevallen beslist het bestuur van BIAN. 

Dit document wordt onderhouden door de secretaris BIAN en wordt geaccordeerd door het bestuur van 
BIAN. 

Begripsbepaling en afkortingen 
Aanvrager = inwoner of vertegenwoordiger van een stichting, vereniging, buurt, werkgroep of 
genootschap uit een van de wijken, die buurtbudget voor een activiteit aanvraagt 

BBT = Buurtbudgetteam 

BBT Zielhorst = Buurtbudgetteam Zielhorst 

BIK = BewonersInitiatieven Kattenbroek 
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BIAN = Stichting Bewonersinitiatieven Amersfoort-Noord (BIAN) 

Contactpersoon = persoon die namens een project contact onderhoudt met Stichting BIAN 

Vertegenwoordiger van de gemeente = de contactpersoon van de afdeling buurtbudgetbeheer binnen de 
gemeente Amersfoort 

De wijken = de bij BIAN aangesloten wijken, te weten Kattenbroek, Nieuwland, Schothorst en Zielhorst 

Gemeente = Gemeente Amersfoort 

Initiatiefnemer = een inwoner of vertegenwoordiger van een stichting, vereniging, buurt, werkgroep of 
genootschap uit een van de wijken  

Project = een initiatief van bewoners uit een van de aangesloten wijken die gebruik wil maken van 
stichting BIAN als rechtspersoon 

Statuten = statuten van de stichting Bewonersinitiatieven Amersfoort Noord  

Werkgroep = Werkgroep, namelijk Bewonersinitiatieven Kattenbroek (BIK), BBT Zielhorst, WBT 
Nieuwland en WBT Schothorst. 

WBT Nieuwland = Wijkbeheerteam Nieuwland 

WBT Schothorst = Wijkbeheerteam Schothorst 

Globale beschrijving van het jaarproces buurtbudget 
De Stichting Bewonersinitiatieven Amersfoort Noord (BIAN) vraagt het buurtbudget aan voor BIK 
(Kattenbroek), WBT Nieuwland, WBT Schothorst en BBT Zielhorst. 

BIAN ontvangt van de gemeente het subsidiebedrag. 

Elke Werkgroep roept inwoners van hun wijk op om voorstellen in te dienen 

Elke Werkgroep verzamelt en beoordeelt de voorstellen. 

Elke Werkgroep besluit tot een verdeling van het geld of het al of niet honoreren van een subsidie voor 
een aanvraag. 

De bewoners voeren hun activiteit uit. 

De bewonersgroepen dienen hun declaraties in bij de WG van hun wijk. 

Elke Werkgroep controleert de declaratie op juistheid en BIAN betaalt de declaraties uit. 

BIAN stelt elk kalenderjaar een financieel jaarverslag op en stuurt dat naar de gemeente. 

Globale werkwijze van een project door bewoners 
Een groep initiatiefnemers of een initiatiefnemer bedenkt een project met een of meerdere 
bewonersinitiatieven ten gunste van minimaal één van de wijken Kattenbroek, Nieuwland, Schothorst of 
Zielhorst. 

Het project behoeft de aansluiting bij een rechtspersoon om subsidie voor de bewonersinitiatieven aan te 
vragen. Dit hoeft geen buurtbudget te zijn. Het project stelt één contactpersoon aan die contact heeft 
met stichting BIAN. Stichting BIAN moet deze contactpersoon goedkeuren.  

Het project wordt beoordeeld door de Werkgroep waaronder het project valt. Tevens wordt een 
penningmeester van het project aangewezen die betalingen ten gunste van het project kan laten 
uitvoeren door BIAN. 
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Betalingsopdrachten door een penningmeester van het project moeten worden goedgekeurd door de 
penningmeester van stichting BIAN. 

Het project maakt gebruik van de administrateur van de stichting BIAN en zullen de kosten van deze 
administratie ten laste van het projectbudget laten komen. 

De administrateur van BIAN betaalt de declaraties via BIAN uit. 

Het project werft zelf fondsen en laat het resultaat storten op de bankrekening van BIAN ten gunste van 
het project waar subsidie wordt aangevraagd. 

De projectleden voeren hun activiteiten uit. 

Het onderbrengen van het project onder stichting BIAN geeft geen recht op het verkrijgen van 
buurtbudget van een van de Werkgroepen.  

De ontvangsten en uitgaven van het project worden helder en transparant geadministreerd. De wijze van 
administreren vindt plaats in overleg met de administrateur van BIAN. De financiële verantwoording van 
het project gebeurt per kalenderjaar en wordt via de betreffende Werkgroep aan stichting BIAN geleverd.  

De totale omzet van het project mag maximaal €50.000,- per jaar bedragen. 

Globale werkwijze andere gelden dan het buurtbudget 
Een initiatiefnemer bedenkt een activiteit ten gunste van minimaal één van de wijken Kattenbroek, 
Nieuwland, Schothorst of Zielhorst. 

De activiteit wordt beoordeeld door de Werkgroep waar subsidie wordt aangevraagd. 

De initiatiefnemer werft fondsen en laat het resultaat storten op de bankrekening van BIAN ten gunste 
van de wijk waar subsidie wordt aangevraagd.. 

De Werkgroep van de wijk bestemt deze bedragen voor alleen de genoemde activiteit. 

De initiatiefnemer voert zijn activiteit uit. 

De initiatiefnemer dient zijn declaraties in bij de Werkgroep van de wijk. 

De Werkgroep betaalt de declaraties via BIAN uit. 

Er kunnen meerdere activiteiten van één initiatiefnemer voorkomen. 

Er kunnen meerdere initiatiefnemers voorkomen.  

Er wordt per activiteit geadministreerd. 

Indien nodig: de initiatiefnemer is verantwoordelijk voor de financiële verantwoording naar de 
subsidieverlener 

Randvoorwaarden  
• De werkwijze van BIAN, BIK, WBT Nieuwland, WBT Schothorst en BBT Zielhorst voldoet aan de 

eisen die de gemeente Amersfoort stelt. 

• Tegenover elke vergoeding staat een declaratie of betalingsverzoek. 

• De organisatiekosten BIAN, en BIK, WBT Nieuwland, WBT Schothorst en BBT Zielhorst bedragen 
slechts een klein percentage van de subsidie. 

• Verworven gelden buiten het buurtbudget kunnen direct aan de initiatiefnemers worden 
uitgekeerd, onder verplichting van schriftelijke verantwoording achteraf. 
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• Minimaal één lid van de afzonderlijke WG is lid van het bestuur van BIAN, zie de statuten van 
BIAN. 

• De afzonderlijke wijken mogen geld reserveren voor activiteiten die in het volgende jaar zullen 
worden uitgevoerd.  

• Gelden van derden mogen wel gespaard worden tot maximaal €50.000,-, maar alleen gebruikt 
worden voor de doelen waarvoor zij zijn verkregen. 

Werkwijze buurtbudget 
Aanvraag subsidie 

• De gemeente Amersfoort informeert het bestuur van BIAN, BIK, WBT Nieuwland, WBT 
Schothorst en BBT Zielhorst over het te ontvangen buurtbudget voor de wijken Kattenbroek, 
Nieuwland, Schothorst en Zielhorst in het komende (of al lopende) kalenderjaar. 

• BIAN dient een formele buurtbudgetaanvraag voor de wijken in bij de gemeente. BIAN dient bij 
de gemeente een subsidieaanvraag in voor de organisatie- en secretariaatskosten van elke 
Werkgroep.  

• De gemeente stuurt haar besluit naar BIAN en BIAN informeert elke Werkgroep. 

• Een klein deel van het buurtbudget van elke wijk moet worden gereserveerd voor de 
organisatiekosten van BIAN, zoals kosten voor administratie en eventueel accountant. Kosten 
voor organisatie ten gunste van de wijken door BIAN worden evenredig ten laste gelegd van de 
budgetten van de afzonderlijke Werkgroepen.  

Aanvraag en toekenning buurtbudget 

• Elke Werkgroep roept in de media (en/of op andere wijze) de inwoners van haar wijk op om 
voorstellen in te dienen voor een bepaalde sluitingsdatum. De sluitingsdatum wordt door elke 
Werkgroep afzonderlijk vastgesteld maar is uiterlijk 1 oktober van het kalenderjaar. 

• Inwoners of vertegenwoordigers van stichtingen, verenigingen, buurten, werkgroepen of 
genootschappen uit de wijken dienen hun voorstel schriftelijk in bij de afzonderlijke WG voorzien 
van een beschrijving en de begroting. 

• Elke Werkgroep beoordeelt in samenspraak met de gemeente de haalbaarheid als het gaat om 
activiteiten in de openbare ruimte. De aanvrager wordt over het resultaat door de Werkgroep 
geïnformeerd of de aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde 
toestemming van de gemeente.  

• Elke Werkgroep beoordeelt of de aanvraag voldoet aan de doelstellingen en eisen van de 
gemeente m.b.t. het buurtbudget, aan de statuten van de Stichting BIAN en aan de 
voorwaarden van de Werkgroep (die per wijk kunnen verschillen). 

• Elke Werkgroep maakt een verdeling van de gelden over de aanvragen zolang het budget van de 
Werkgroep toereikend is. Daarbij houdt elke Werkgroep ook rekening met het draagvlak onder 
de bewoners in de wijk. 

• Elke Werkgroep informeert de Stichting BIAN schriftelijk over de verdeling van het beschikbare 
bedrag en bijbehorende gegevens (naam, adres, bankrekening, e-mailadres, telefoon) van de 
aanvragers. 

• Elke Werkgroep informeert de Stichting BIAN schriftelijk over hoe de verdeling tot stand is 
gekomen. (bv. bedragen en bewijs van draagvlak voor de activiteit ). 

• Elke Werkgroep informeert de aanvragers over het toegekende bedrag. 

• Elke Werkgroep bestemt administratief, elk toegekend bedrag voor de aanvrager. 

Declaraties en voorschotten 

• Het verstrekken van voorschotten wordt per wijk bepaald. Indien een wijk voorschotten 
verstrekt dan stelt de Werkgroep BIAN daarvan op de hoogte en betaalt de Werkgroep het 
voorschot direct uit op een bankrekening van de aanvrager. 

• Daartoe maant elke Werkgroep eerst alle aanvragers om de gemaakte kosten tijdig te declareren 
en te verantwoorden d.m.v. facturen/bonnen. Uitbetaling van het gedeclareerde bedrag 
geschiedt pas als de declaratie is goedgekeurd door de Werkgroep.  

• Alle facturen/bonnen moeten gedateerd zijn in het jaar waarvoor de aanvraag is ingediend 
tussen 1 januari en uiterlijk 31 december.  
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• De laatste declaraties moeten bij de Werkgroep ontvangen zijn vóór 31 januari van het volgende 
jaar. Later ontvangen declaraties worden niet meer vergoed. 

• Elke Werkgroep controleert of het geld conform de aanvraag is besteed. 

• De activiteiten worden door de aanvragers uitgevoerd. 

• Van elk besteed bedrag is een verantwoording in de vorm van een kassabon, factuur of verzoek 
tot betaling. 

Financiële verantwoording Werkgroep 

• Elke Werkgroep rapporteert viermaal per jaar over de status van de uitgaven aan BIAN. 

• Elke Werkgroep ontvangt viermaal per jaar een overzicht van uitbetaalde declaraties, controleert 
de declaraties met bonnen en controleert of de aanvrager die een voorschot heeft ontvangen, de 
uitgave daarvan heeft verantwoord. 

• Elke Werkgroep controleert of het maximum bedrag (= het toegekende bedrag) niet wordt 
overschreden. 

• Elke Werkgroep betaalt via een bankoverschrijving een bedrag tot aan het maximum bedrag aan 
de aanvrager binnen vier weken na ontvangst van de declaratie. 

• Elke Werkgroep maakt elk kwartaal een overzicht per activiteit van uitbetaalde declaraties en het 
toegekende bedrag. Dit overzicht wordt aan het bestuur BIAN verstrekt. 

• Elke Werkgroep sluit op 31 december de financiële administratie af en maakt de jaarrekening op. 

• Uiterlijk 1 april van het volgende jaar maakt het bestuur BIAN een jaarrapportage op en 
verstuurt deze aan de gemeente Amersfoort en elke Werkgroep. 

• Uiterlijk 1 april van het volgende jaar maakt elk WG in de lokale media van de wijken bekend dat 
het jaarverslag per wijk ter inzage ligt of te verkrijgen is. 

• Indien een Werkgroep in gebreke blijft bij toekennen van buurtbudgetaanvragen of uitbetalen 
van toegekende bedragen, dan wordt er door BIAN een rapport opgesteld en wordt het 
resterende budget van de Werkgroep die in gebreke blijft op 31 december van het kalenderjaar 
bevroren. Het ‘bevroren’ bedrag wordt teruggestort naar de gemeente. 

Werkwijze projecten 
• Een initiatiefnemer van een project informeert de betreffende Werkgroep over een geplande 

activiteit. De Werkgroep stelt BIAN op de hoogte 

• Het bestuur van BIAN beoordeelt in samenspraak met de Werkgroep of het project voldoet aan 
de doelstellingen volgens de statuten van de BIAN. 

• De initiatiefnemer van een project moet een inwoner of vertegenwoordiger zijn van een 
stichting, vereniging, buurt, werkgroep of genootschap uit een van de wijken. 

• De initiatiefnemer van een project dient zijn voorstel, voorzien van een begroting, schriftelijk in 
bij BIK, WBT Nieuwland, WBT Schothorst of BBT Zielhorst. 

• Het project informeert de Werkgroep over de haalbaarheid als het gaat om activiteiten in de 
openbare ruimte of als er juridische verplichtingen zijn. De Werkgroep informeert stichting BIAN. 

• De initiatiefnemer van het project werft zelfstandig gelden om zijn activiteit te realiseren. 

• Voor het ontvangen van de gelden ten gunste van het project mag het bankrekeningnummer 
van de BIAN gebruikt worden (zie ook de betalingen hierboven).  

• De penningmeester BIAN bestemt administratief het ontvangen bedrag voor de activiteit van het 
project. 

• De activiteit van het project wordt door de initiatiefnemer van het project uitgevoerd. 

• Van elk besteed bedrag voor het project is een verantwoording in de vorm van bijvoorbeeld een 
bon, factuur of verzoek tot betaling noodzakelijk. 

• Indien BIAN of de betreffende Werkgroep kosten moet maken specifiek voor een project, dan 
komen deze ten laste van het initiatief. 

• De juistheid van de bestedingen is een verantwoording van de initiatiefnemer. Deze brengt 
verslag uit aan de subsidieverstrekkers. 
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• De penningmeester BIAN maakt viermaal per jaar een overzicht per activiteit van het 
toegekende bedrag en de uitbetaalde declaraties. Dit overzicht wordt aan het bestuur van BIAN 
verstrekt. 

• De penningmeester BIAN sluit op 31 december de financiële administratie af en maakt de 
jaarrekening op. 

• Uiterlijk 15 februari van het volgende jaar maakt het project een jaarrapportage op en verstuurt 
deze naar de initiatiefnemer en de betreffende Werkgroep. De Werkgroep stuurt het naar de 
stichting BIAN. 

Werkwijze andere gelden dan buurtbudget 
• Een initiatiefnemer informeert de betreffende Werkgroep over een geplande activiteit. De 

Werkgroep stelt BIAN op de hoogte 

• Het bestuur van BIAN beoordeelt in samenspraak met de Werkgroep of de activiteit voldoet aan 
de doelstellingen volgens de statuten van de BIAN. 

• De initiatiefnemer moet een inwoner of vertegenwoordiger zijn van een stichting, vereniging, 
buurt, werkgroep of genootschap uit een van de wijken. 

• De initiatiefnemer dient zijn voorstel, voorzien van een begroting, schriftelijk in bij een van de 
vier Werkgroepen. 

• De Werkgroep beoordeelt in samenspraak met de gemeente de haalbaarheid als het gaat om 
activiteiten in de openbare ruimte. De aanvrager wordt door de Werkgroep geïnformeerd over 
het resultaat. 

• De initiatiefnemer werft zelfstandig gelden om zijn activiteit te realiseren. 

• Voor het ontvangen van de gelden mag het bankrekeningnummer van de BIAN gebruikt worden. 
De totale ontvangen gelden mogen niet meer dan €50.000,- bedragen. 

• De penningmeester BIAN bestemt het ontvangen bedrag administratief voor de activiteit. 

• De activiteit wordt door de initiatiefnemer uitgevoerd. 

• Van elk besteed bedrag is een verantwoording in de vorm van bijvoorbeeld een bon, factuur of 
verzoek tot betaling. 

• De penningmeester van BIAN ontvangt de declaraties voorzien van facturen/bonnen en 
controleert of het maximum bedrag(= het ontvangen bedrag met deze bestemming) niet wordt 
overschreden. 

• De betreffende Werkgroep betaalt via een bankoverschrijving een bedrag tot aan het maximum 
bedrag aan de initiatiefnemer binnen vier weken na ontvangst van de declaratie. 

• Indien BIAN of de betreffende Werkgroep kosten moet maken specifiek voor een initiatief, 
komen deze ten laste van het initiatief. 

• De juistheid van de bestedingen is een verantwoording van de initiatiefnemer. Deze brengt 
verslag uit aan de subsidieverstrekkers. 

• De penningmeester BIAN maakt viermaal per jaar een overzicht per activiteit van uitbetaalde 
declaraties en het toegekende bedrag. Dit overzicht wordt aan het bestuur van BIAN verstrekt. 

• De penningmeester BIAN sluit op 31 december de financiële administratie af en maakt de 
jaarrekening op. 

• Uiterlijk 1 april van het volgende jaar maakt het bestuur BIAN een jaarrapportage op en 
verstuurt deze naar de initiatiefnemer en alle Werkgroepen. 

• Uiterlijk 1 april van het volgende jaar maakt elke Werkgroep in de lokale media van de wijken 
bekend dat het jaarverslag ter inzage ligt of te verkrijgen is. 

Vergaderschema BIAN 
Naast de regels ten aanzien van bestuursvergaderingen uit de statuten van BIAN stellen we de volgende 
vergadermomenten van BIAN vast: 

Januari, met administrateur: bespreken concept-financiële stukken en jaarverslagen; doorspreken 
nieuwe aanvraag. 
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Maart: jaarverslagen en –stukken vaststellen t.b.v. verantwoording naar gemeente, evaluatie voorbije 
jaar, nieuwe subsidieaanvraag versturen, eventueel bestuurswisselingen. 

November: terugblik en vooruitblik, voorbereiden jaarrekening, eventueel bestuurswisselingen 

Bij voorkeur vinden de vergaderingen op 3e dinsdag van de desbetreffende maand plaats. De locatie van 
de bestuursvergaderingen wordt in overleg bepaald. 

Klachten, geschillen en onvoorziene situaties. 
Ook als alle betrokkenen naar de letter van de statuten en het huishoudelijk reglement van de stichting 
BIAN hebben gehandeld, kan er een situatie ontstaan die niet voorzien is. Er kunnen klachten komen van 
bewoners over welke aard dan ook. 

Geschillen kunnen achteraf ontstaan over de verdeling van het buurtbudget. 

Bovendien kunnen vrijwillige medewerkers ongewild schade aan derden toebrengen en uiteindelijk kan 
het bestuur BIAN aansprakelijk worden gesteld. 

Stichting BIAN is alleen financieel verantwoordelijk voor de afzonderlijke Werkgroepen die bij BIAN zijn 
aangesloten.  

Elke Werkgroep dient klachten en geschillen van andere aard, zoals klachten en geschillen over het 
uitvoeren van de activiteiten van de Werkgroep, zelf zo goed mogelijk te behandelen en op te lossen. 
Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kan het bestuur van BIAN in samenspraak met de gemeente 
de klacht behandelen. In het uiterste geval wordt er een extra bestuursvergadering van BIAN belegd om 
tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te komen. 

Voor de Wettelijke Aansprakelijkheid van de vrijwillige medewerkers van een aangesloten Werkgroep zijn 
alle medewerkers verzekerd via de regeling van de gemeente. Indien nodig kan er voor de 
aansprakelijkheid van de BIAN bestuursleden een aparte verzekering worden afgesloten om te 
voorkomen dat men privélasten krijgt als gevolg van het BIAN bestuurswerk. 

Contactgegevens BIAN 
Het bestuur van BIAN bestaat sinds 15 mei 2013 uit: 

Voorzitter: Timo Blom  033-4553419 
Penningmeester /secretariaat 
(voorlopig): 

Vincent Linderhof Kattenbroek 06 12644167 

Lid Jannemieke Sprong Nieuwland  
Lid Hubert Swarts Schothorst 06 22109153 
Lid Margriet Guiver-Freeman Zielhorst 0611 380 349 

 

Postadres:  Soerendonk 7, 3823 AN Amersfoort 

 

Stichting Bewonersinitiatieven Amersfoort Noord 
Kamer van Koophandelnummer: 55344992  
Bankrekeningnummer: beschikbaar op aanvraag 
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