ADVIESRAAD BLOEMENDAALSAMEN-JAARVERSLAG 2020
Voor BloemendaalSamen was 2020 door de pandemie een jaar met veel afgelaste
activiteiten. De Adviesraad heeft zich gericht op het verder ontwikkelen van de nieuwe
website en met de gemeente vergroten van de zichtbaarheid van BloemendaalSamen.
De gemeente Bloemendaal wil contact, ontmoeting en onderlinge samenhang in de
gemeente versterken. BloemendaalSamen bestaat uit een website met online platform,
een nieuwsbrief en een Adviesraad (ABS). Bewoners en groepen die samen een initiatief
nemen dat bijdraagt aan sociale samenhang in de buurt of de gemeente, kunnen subsidie
aanvragen via de website. De Adviesraad BloemendaalSamen beoordeelt of een initiatief
voldoet aan de doelstellingen om een bijdrage uit het beschikbare budget te krijgen.
Adviezen in 2020
Toegekend
Zeven initiatieven die dit jaar subsidie kregen konden doorgaan (zie overzicht in bijlage).
•
Activiteiten voor ouderen
(Muziek is geloven; herdenking bevrijding Ned. Indië)
•
Aanschaf materialen en voorzieningen voor gezamenlijke activiteiten
(E-bikes Juttersgeluk, kweektafels op stahoogte Aelbertsberg; tent voor
actieve bosmiddag Vrienden Bloemendaalse Bos)
•
Activiteiten die corona proef zijn
(post voor ouderen; tegengif-korte filmpjes gesprekken dorpskerk);
Muziekevenement ‘Gluren bij de buren’ dat vorig jaar al subsidie had kregen vond in
februari met stormachtig weer plaats. Juttersgeluk kon mede dankzij een bijdrage van
BloemendaalSamen een e-bakfiets en e-tandem aanschaffen, zodat ze corona-proof hun
strandactiviteiten kunnen voortzetten. De vrienden van het Bloemendaalse Bos zijn actief
geweest met aanpassen van hun activiteiten, die ze toch steeds weer moesten uitstellen.
Zeven initiatieven gingen niet door of worden mogelijk in 2021 alsnog georganiseerd.
Buurtfeestjes
De elf geplande burendagen, buurtbbq's, straat- en pleinfeesten moesten worden
afgelast. Wél hebben vijf kinderen in de Oranje Nassaulaan in augustus hun jaarlijkse
straatfeest voor en door kinderen kunnen houden. Het NOS jeugdjournaal kwam langs
om een leuke rapportage te maken:
“We wilden iets speciaals doen en hebben met pallets zelf een arena voor een
lasergame gemaakt. We hebben subsidie gevraagd, vergunning gevraagd. We
dachten het is leuk als wij het gewoon zelf doen.
Kinderstraatfeest Overveen”
Afgewezen
In 2020 zijn negen aanvragen afgewezen die niet - of niet voldoende - aan de subsidie
voorwaarden van BloemendaalSamen voldeden. BS geeft geen subsidie voor initiatieven
die niet van of voor Bloemendalers zijn of onvoldoende een bijdragen leveren aan het
realiseren van doelstellingen als contact, ontmoeting en onderlinge samenhang in de
gemeente. Dit geldt ook voor min of meer commerciële evenementen en cursussen met
betaalde professionals of activiteiten van scholen. Ook uitgeven van een boek of
organiseren van een tentoonstelling is geen BS activiteit.

Financiën
Door de coronarestricties is dit jaar door een geringer aantal activiteiten minder subsidie
uitgekeerd. Al ontvangen subsidies zijn bij niet doorgaan van activiteiten teruggestort.
Sinds 2020 krijgen initiatiefnemers pas betaald in het jaar dat de activiteit plaatsvindt.

Totaal

2020
7
€ 10.000
1
€
300
3
€ 13.795
---------------11 € 24.095

Toegekend, maar niet doorgegaan

7

Activiteiten & evenementen
Buurtfeesten
Toegekend voor het volgende jaar

2019
15
€ 22.430
38
€ 10.100
3
€ 11.295
----------------59
€ 43.825

€ 12.750

Samenstelling Adviesraad BloemendaalSamen
De leden van de Adviesraad vertegenwoordigen de verschillende dorpskernen en er is
een onafhankelijk voorzitter. Zoeken van een nieuw lid namens Bloemendaal ligt stil
vanwege de pandemie. De voorzitter vertegenwoordigt zolang deze dorpskern.
Ellen Verschuur-van der Voort – voorzitter
Bloemendaal
Margreet Pruijt
Overveen
Ronald Overmeer
Aerdenhout
Jan Knijn
Vogelenzang
Theo van Dijk (nieuw in 2020)
Bennebroek
Activiteiten Adviesraad
Om snel en adequaat te kunnen reageren op de subsidieaanvragen overlegt de
Adviesraad sinds dit jaar maandelijks op de laatste donderdag van de maand. Reguliere
vergaderingen waren op 20 februari, 30 april, 25 juni, 30 juli, 24 september en 26
november 2020. De andere maanden besluit de Adviesraad tijdens een telefonisch
overleg over de aanvragen. Sinds corona overleg via Zoom.
Los daarvan is overleg geweest met (de nieuw bij BS betrokken) gemeenteambtenaren,
de bouwer van onze website en het Vrijwilligerscentrum dat de Nieuwsbrief verzorgt.
Actieve inzet van de website bouwer en beheerder is van groot belang gebleken voor BS.
Naamsbekendheid BS
BS adverteert sinds 2020 elk kwartaal in B-magazine om BloemendaalSamen meer
bekendheid te geven. En staat regelmatig op de gemeentepagina van het Bloemendaals
Nieuwsblad. Het mooie idee om via BloemendaalSamen initiatieven te stimuleren om in
december een bloemetje en/of kaart te bezorgen bij eenzame Bloemendalers bleek in de
praktijk niet aan te slaan.
Vooruitzien
De Adviesraad spreekt de wens uit om in 2021 weer - samen met de gemeente en de
nieuwe dorpscoördinatoren - te zorgen voor meer bekendheid van BloemendaalSamen
om zo weer vele samenbindende initiatieven te stimuleren in onze gemeente.
Ellen Verschuur – Van der Voort,
voorzitter Adviesraad BloemendaalSamen
Bijlage: ABS Jaarverslag 2020 - bijlage Overzicht adviezen 2020
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