
Tarievenwijzer  
 Buurtcentra 2023

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



Tarievenwijzer Buurtcentra 2023 
Wil je zelf een activiteit organiseren in één van onze centra? Dat kan!

TARIEFGROEP 1 1 UUR 2 UUR DAGDEEL
crearuimte €  39,30 €  57,80 €  77,45 

vergaderruimte €  39,30 €  57,80 €  77,45 

educatieruimte €  39,30 €  57,80 €  77,45 

kleine zaal €  51,05 €  75,20 €  98,25 

grote zaal €  77,45 €  116,75   €  154,95 

combi klein en groot  €  107,80  €  161,65   €  213,85 

keuken €  87,85 

ontmoetingsruimte €  51,95 €  77,45 €  104,40 

TARIEFGROEP 2 1 UUR 2 UUR DAGDEEL
crearuimte €  16,80 €  26,00 €  33,55 

vergaderruimte €  16,80 €  26,00 €  33,55 

educatieruimte €  16,80 €  26,00 €  33,55 

kleine zaal €  22,75 €  32,45 €  42,15 

grote zaal €  33,55 €  50,05 €  68,15 

combi klein en groot €  46,80 €  70,30 €  92,45 

keuken €  37,85 
ontmoetingsruimte €  22,75 €  33,55 €  44,35 

TARIEFGROEP 3 1 UUR 2 UUR DAGDEEL
crearuimte €  5,50  €  10,75 €  15,25 

vergaderruimte €  5,50  €  10,75 €  15,25

educatieruimte €  5,50   €  10,75 €  15,25 

kleine zaal €  7,60  €  14,20 €  21,50 

grote zaal  € 10,75 €  21,50 €  31,50 

combi klein en groot  € 15,25  €  29,45 €  43,35 

keuken €  5,50  €  10,75 €  15,25 

ontmoetingsruimte €  5,50  €  10,75 €  15,25 



Wil je een activiteit organiseren? Neem dan contact op met de contactpersoon 
van het buurtcentrum waar je interesse in hebt of met het Initiatievenbureau, email: 
initiatievenbureau@deschoor.nl.

Service
Je kunt ook audiovisuele middelen zoals een beamer, scherm en flipover huren.
Warme dranken zijn verkrijgbaar vanaf € 0,80 en (fris) dranken vanaf € 1,20.

Wij denken graag met jou mee over de invulling van jouw activiteit  
of bijeenkomst.

Elk centrum is uniek
Een aantal buurtcentra heeft een spreekkamer. Een ruimte waar je met 2 à 3 personen  
kan overleggen. Ideaal voor een klein overleg. Buurtcentrum Het EveNaarHuis heeft speciale 
muziekruimtes waar je optimaal muzieklessen kan geven of krijgen. En ze hebben ook een 
muziekstudio. We hebben locaties met een patio of terras, er zijn buurtcentra met moestuinen. 
Theater en cultureel centrum De Glasbak is onze locatie voor culturele activiteiten. En zo heb-
ben we nog veel meer, iedere locatie is uniek.
 
Samen maken we meedoen mogelijk!



TWITTER
www.twitter.com/deschoor

FACEBOOK
www.facebook.com/deschooralmere

Initiatievenbureau
Het Initiatievenbureau is er 
voor jou om jouw ideeën en 
wensen te helpen vertalen in 
een activiteit. Ons uiteindelijke 
doel is om meer bewoners 
bekend te maken met de 
buurtcentra en een gevarieerd 
aanbod aan activiteiten te rea- 
liseren dat goed aansluit bij de 
bewoners. 
 
Tips & tricks om uw  
activiteit te promoten
Om jouw 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 kun je 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.
Wil je hier meer over weten? 
Kom dan gerust langs in het 
buurtcentrum of kijk op de  
website: www.deschoor.nl


