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Meer weten?
De Schoor, Welzijn in Almere
Haagbeukweg 153
036 527 8500



Tarievenwijzer Buurtcentra 2021 
Wilt u zelf een activiteit organiseren in één van onze centra? Dat kan! Onderstaand 

vindt u de standaardtarieven voor gebruikers. Onder welke tariefgroep uw activiteiten 

vallen, is van verschillende criteria afhankelijk.

TARIEFGROEP 1 1 UUR 2 UUR DAGDEEL

crea ruimte €  35,00 €  51,50 €  69,00 

vergaderruimte €  35,00 €  51,50 €  69,00 

educatieruimte €  35,00 €  51,50 €  69,00 

kleine zaal €  45,50 €  67,00 €  87,50 

grote zaal €  69,00 €  104,00 €  138,00 

combi klein en groot €  96,00 €  144,00 €  190,50 

keuken €  78,25 

ontmoetingsruimte €  46,25 €  69,00 €  93,00 

TARIEFGROEP 2 1 UUR 2 UUR DAGDEEL

crea ruimte €  15,50 €  24,00 €  31,00 

vergaderruimte €  15,50 €  24,00 €  31,00 

educatieruimte €  15,50 €  24,00 €  31,00 

kleine zaal €  21,00 €  30,00 €  39,00 

grote zaal €  31,00 €  46,25 €  63,00 

combi klein en groot €  43,25 €  65,00 €  85,50 

keuken €  35,00 

ontmoetingsruimte €  21,00 €  31,00 €  41,00 

TARIEFGROEP 3 1 UUR 2 UUR DAGDEEL

crea ruimte €  5,25 €  10,25 €  14,50 

vergaderruimte €  5,25 €  10,25 €  14,50 

educatieruimte €  5,25 €  10,25 €  14,50 

kleine zaal €  7,25 €  13,50 €  20,50 

grote zaal €  10,25 €  20,50 €  30,00 

combi klein en groot €  14,50 €  28,00 €  41,25 

keuken €  5,25 €  10,25 €  14,50 

ontmoetingsruimte €  5,25 €  10,25 €  14,50 



Wilt u een activiteit organiseren? Neem dan contact op met de sociaal beheerder 
van het buurtcentrum waar u interesse in heeft. Hij of zij nodigt u uit voor een intake- 
gesprek. Tijdens dit gesprek wordt bepaalt welke tariefgroep op uw activiteit van 
toepassing is. Dit bepalen wij aan de hand van de volgende 2 criteria:

Deelnemersbijdrage
We kijken naar de balans in kosten voor 
uw deelnemers en uw opbrengsten en 
inkomsten.

Samenwerkingsovereenkomst
Voor kleinschalige, wijkgerichte bewonersinitiatieven, zonder winstoogmerk, rekenen wij 
een bedrag vanaf € 0,50 (per kind tot 18 jaar) of vanaf € 1,- (per volwassenen) als bijdrage.

Doelgroep
We kijken of uw activiteit bestemd is voor:
• jeugd van 0 tot 18 jaar
• mensen met een beperking
• senioren van 65 jaar of ouder

Om een activiteit te organiseren in één van onze centra dient deze  
een bijdrage te leveren aan één van onderstaande thema’s:

√ Gezond (oud) in Almere √ Cultuur, kunst en erfgoed √ De sociale stad



TWITTER
www.twitter.com/deschoor

FACEBOOK
www.facebook.com/deschooralmere

Initiatievenbureau
Het Initiatievenbureau is er 
voor u om uw ideeën en 
wensen te helpen vertalen in 
een activiteit. Wij leggen snel 
en makkelijk verbindingen 
tussen u en het buurtcentrum. 
Ons uiteindelijke doel is om 
meer bewoners bekend te 
maken met de buurtcentra en 
een gevarieerd aanbod aan 
activiteiten te realiseren dat 
goed aansluit bij de bewoners. 
 
Tips & Tricks om uw  
activiteit te promoten
Om uw activiteit zoveel mo-
gelijk bekendheid te geven 
is het aan te raden gebruik 
te maken van de (social) 
media. Hiervoor is een lijst 
met tips & tricks beschikbaar. 
Deze kunt u opvragen bij de 
sociaal beheerder van het 
buurtcentrum, bij het Initia- 
tievenbureau of kijk op:
www.deschoor.nl/promotie.

Buurtkamers
Enkele buurtcentra hebben 
een Buurtkamer, een huise- 
lijke ruimte waar bewoners 
gratis terecht kunnen om el-
kaar te ontmoeten of samen 
activiteiten te organiseren.
Wilt u hier meer over weten? 
Kom dan gerust langs in het 
buurtcentrum of kijk op de  
website: www.deschoor.nl


