We vragen in totaal de som van 105000€ voor de realisering van Buurthoeve De
Ontmoeting te Mariakerke en de opstart ervan.
1. 75000€ voor het water en winddicht optrekken van de Infrastructuur
Voor het volledige, door de architect uitgewerkte prijsbestek verwijzen we naar de excel tabel in de
bijlage.
Deze cijfers zijn gebaseerd op recente eenheidsprijzen en gaan er steeds vanuit dat de werken
worden uitgevoerd door aannemers en vakmensen. Het gehele kostenplaatje komt op 276 787,50 €
Dit totaalbedrag kan (gemiddeld) worden opgedeeld in 1/3 levering + grondstoffen en 2/3 uitvoering
van de werken. Gezien we waar mogelijk de werken zelf zullen uitvoeren, met de werking van
Zwerfgoed vzw en met medewerking van vrijwilligers, (vak)scholen, buren, familie en vrienden willen
we heel wat uitsparen.
Daarnaast wensen we maar mogelijk gebruik te maken van gerecycleerde materialen. Zo hebben we
reeds de meeste raamdelen ter beschikking, liggen de dakpannen, dakgoten en afvoeren reeds klaar,
zijn er al terrasstenen, binnendeuren,….
De gevraagde middelen, 75000€, besteden we geheel aan de wind-waterdicht werken.
Budget zal worden aangevuld met;
-

Eigen middelen; 15000€ /jaar (bvb 10000€ vanuit IEM project, inkomsten opendeur + verkoop producten /
leveren diensten, …)
Crowdfunding ism Victoria Deluxe; (streefbedrag) 15000€
Sponsoring; 17.500 € (raming)
Lionsclub Meetjesland 8000€
Perzikfeestcomité; 1000€
Vrienden van de Rechtbank; 500€
Blaarmeersentrail; 750€
Rit van de Gouverneur; 5000€
Music for Life; 2500€
We zijn steeds zoekende naar extra middelen, fundraising, projectondersteuning, sponsoring,… via allerlei
kandidaatsdossiers. We hopen gedurende de opbouwwerken dit budget nog te kunnen vergroten.

2. 15000€ inrichting en afwerking voedselveilige keuken
Gezien dit zowel op vlak van inhoudelijke werking van Zwerfgoed vzw als op het vlak van
buurtparticipatie een grote invulling zou krijgen willen we hier voldoende aandacht aan
besteden. We hechten veel belang aan de voedselveilige voorschriften omdat we de bedoeling
hebben ook producten te verwerken die (beperkt), lokaal/ ter plaatse verkocht kunnen worden.
Zowel vloeren, muren, deuren, plafonds, afvoeren, toevoeren, ventilatie, inrichtingselementen,…
dienen aan bepaalde voorschriften te voldoen wat de kostprijs verhoogt.
3. 5000€ bouwen van een buitenkeuken met vrijstaande houtgestookte leemoven
In de tuin, nabij overdekt terras, willen we een overdekte buitenkeuken bouwen waarvan een
leembakoven de kern wordt.
4. 2500€ administratieve onkosten
-

Opmaak akte ‘recht van opstal’; 1500€
Kosten landmeter; 500€
Boekhouding; 500€

5. 7500€ organisatorische onkosten buurtinitiatieven
-

Vrijwilligersvergoedingen (max 1.334,55 euro per jaar = 2001,825 /1,5jaar)
Organiseren buurtfeesten (drukwerk, huur frigo’s, tafels, banken, artiesten, workshops,…).
Streefdatum eerste Buurthoevefeest 30 juni 2019
Organiseren van workshops, lessenreeksen, filmvoorstelling,… ism derden (imker Benoit
Dereze, Kinderkookkaffee vzw, Oxfam wereldwinkel, Voedselteams vzw)
Organiseren van vrijwilliger en buurtdagen (fruitplukdag, picknickdag, broodbakdag,…)

Samenvatting
Kosten infrastructuur Buurthoeve (water- en
winddicht maken gebouw)
- fundering
- Buitenmuren/binnenmuren
- Isolatie
- Dakgebinte
- Sanitair en verwarming
-

ramen
…

Inkomsten
-

Subsidievraag Burgerbudget 75.000 €
Andere subsidies /
Sponsoring: 17.750 € (raming)
Eigen financiering: 15000€
Andere inkomsten: crowdfunding
(15.000 €),
Inbreng eigen materiaal en werk

Kosten leemoven in buitenkeuken
- Leemoven 500 €
- Buitenafdak en -keuken 4500 €

Inkomsten
- Subsidievraag Burgerbudget 5000 €
- Inbreng eigen materiaal en werk

Kosten voedselveilige keuken
- Branddeur en brandblussysteem
- Ventilatie en afzuigsysteem
- Koeling: frigo
- Fornuis
- Inox tafels en werkbladen
- Andere inrichting

Inkomsten
- Subsidievraag Burgerbudget 15.000 €
- Inbreng eigen materiaal en werk

Kosten organisatie buurtinitiatieven
- Aankoop materiaal en ingrediënten
- Communicatie (drukwerk en
promotie):
- Inschakelen van professionelen en
vrijwilligers(vergoeding):

Inkomsten
- Subsidievraag Burgerbudget: 7.500 €
- Inbreng eigen materiaal en werk

Kosten administratie
- Opmaak recht van opstal: 1500 euro
- Opmeten grond landmeter: 500
- Boekhoudingskosten: 500

Inkomsten
- Subsidievraag Burgerbudget 2500 euro
-

-

