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Contactgegevens 

CONTACTGEGEVENS 
 
 
Werknaam: Bewonersorganisatie Charlois Zuidrand (BOCZ) 
 
Organisatievorm: Vereniging met betalende leden 
 
Opgericht op: 1 juni 2013 
 
K.v.K nummer: 67717624 
 
Postadres: Charloisse Lagedijk 783, 3084 LC, Rotterdam 
 
E-mailadres: secretariaat@bocz.eu 

 
Telefoon: 010-8 444 094 / 06-33 79 44 10 (secretariaat) 
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DE WIJK 

Charlois Zuidrand ligt aan de zuidrand van Rotterdam, ten zuiden van de wijken Pendrecht 
en Zuidwijk. Het is een ‘jonge’ wijk, want tot 2010 viel de strook tussen het 
Havenspoorpad, Rhoon en Barendrecht officieel onder de wijk Zuiderpark. 

 

Charlois Zuidrand is een bijzonder gebied dat kan bogen op een rijke geschiedenis. De 
Charloisse Lagedijk loopt als een vijf kilometer lang lint over de hele breedte. Hier staan 
woningen en bedrijven, die herinneren aan het agrarisch verleden van Charlois. De 
omgeving is groen en landelijk. Daarnaast is er vanaf midden jaren ’90 aan de 
zuidwestelijke zijde het bedrijventerrein Charloisse Poort verrezen. 

Historie 

De naam Charloisse Lage Dijk komt al vroeg in de 17e eeuw voor. De dijk maakt samen 
met de Schulpweg (de vroegere Charloisse Hoge Dijk) en de Kromme Zandweg deel uit 
van een eeuwenoude structuur van dijken en linten in de polder Charlois en kent unieke 
dijklintbebouwing. Dit bijzondere cultuurhistorische karakter is uniek voor Rotterdam-Zuid. 
Voor de toekomst is het zaak dit beeldbepalende karakter te behouden en versterken. 

Bewoners 

Nog geen 500 bewoners telt de langgerekte wijk Charlois Zuidrand. Ten opzichte van de 
overige wijken in het gebied heeft de Zuidrand een uniek woonmilieu. Oude, vrijstaande 
boerderijen worden afgewisseld met eengezinswoningen en villa’s aan de 
Smitshoekseweg. Mensen die op zoek zijn naar ruimte en mogelijkheden voor een 
combinatie van wonen en werken vinden een gebied dat daarin kan voorzien. 

Voorzieningen 

In het gebied staan sport, recreatie, economie en infrastructuur naast elkaar. Sportvelden 
en een recreatiegebied zijn beschikbaar voor bewoners en bezoekers. ‘De Charloisse 
Poort’ is als bedrijventerrein een belangrijke schakel in de werkgelegenheid. 
Bereikbaarheid van stad en buitengebied is hierbij een belangrijke voorwaarde. Projecten 
als de Groene en de Blauwe Verbinding en het verlengen van de Zuiderparkweg dragen 
hieraan bij. 

 

Ontwikkelingen 

Charlois Zuidrand is een groeiende wijk. Het aantal inwoners in de wijk is met 130 
inwoners toegenomen (afgerond is dat 30%): van 360 in 2013 tot 490 in 2019. Het aantal 
inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister is vastgelegd.  

Op diverse locaties in de wijk worden nieuwe woningen gebouwd. Daarmee zal het aantal 
inwoners in de wijk de komende jaren nog verder gaan groeien. Bijna 75% van alle 
woningen in de wijk zijn koopwoningen, 4% wordt verhuurd door een coöperatie en 21% is 
verhuur door particulieren / huur overige. De leegstand in de wijk is minimaal (8%) De 
gemiddelde WOZ woningwaarde bedraagt € 381.000,- 
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PROFIEL WIJKBEWONERS 

 
Volgens een eigen (niet representatief) gehouden enquête via onze website, en de OOZO 
gegevens van januari 2019 wonen er p.m. 490 mensen waarvan 47,96 % man is en 
52,04 % vrouw. De leeftijdcategorie 45 t/m 64 jaar is met 33.7% het sterkst 
vertegenwoordigd. Charlois Zuidrand telt c.a. 125 huishoudens met een gemiddelde 
grootte van 2.4 gezinsleden. 
 
Van deze 125 huishoudens hebben er 50 kinderen en hebben 45 huishoudens geen 
kinderen. De resterende 35 huishoudens betreft 1-persoonshuishoudens. Met 51.0% zijn 
de meeste personen ongehuwd. Daarnaast is 12.2% procent van de inwoners gescheiden 
en 8.2% verweduwd. 
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DOELSTELLINGOELSTELLINGEN 

 
De taak van de BOCZ is het behartigen van de belangen van alle bewoners en 
ondernemers in de wijk in de breedste zin des woords. Daarnaast proberen we mee te 
denken met verschillende ontwikkelingen in onze wijk. 
 
De BOCZ is een van de weinige bewonersverenigingen met betalende leden en is in juni 
2013 opgericht. Bewoners betalen 25,- euro en bedrijven en verenigingen 50,- euro per 
jaar contributie. Per 1 januari 2020 beschikt de BOCZ over p.m. 40 betalende leden. Dit 
zijn zowel bewoners als bedrijven en verenigingen. 
 
De BOCZ is sinds 2019 een rechtspersoon [vereniging] met volledige rechtsbevoegdheid. 
Dat wil zeggen dat onze statuten middels een acte bij een notaris zijn gedeponeerd. 
 
Na het van kracht worden van het nieuwe bestemmingsplan in februari 2017 staan er een 
flink aantal nieuwbouwplannen op stapel in onze wijk. Zo is o.a. ASVZ een groot 
zorgcomplex aan het bouwen op de hoek van de Krabbendijkestraat en de Charloisse 
Lagedijk. Verder zijn er een flink aantal particuliere initiatieven voor de bouw van een 
nieuwe woning. Hiervoor dient vaak het bestemmingsplan te worden gewijzigd. Ook op 
bedrijventerrein Charloisse Poort staan nog een aantal bouwplannen op stapel. Zo is er 
een mega bouwmarkt gepland. [Hornbach) 
 
ORGANISATIESTRUCTUUR 

 
Het algemeen bestuur van de BOCZ bestaat momenteel uit 4 leden. (voorzitter, secretaris/ 
penningmeester, en twee algemeen bestuursleden) Per 1 januari 2019 is de naam 
gewijzigd van BOCL [Belangenorganisatie Charloisse Lagedijk) naar BOCZ 
( Bewonersorganisatie Charlois Zuidrand) Er is begin 2019 een intensieve werving gestart 
om meer bestuursleden aan te trekken. Het doel is om te komen tot minimaal 5 
bestuursleden van binnen of buiten de wijk. Voorwaarde is dat men wel in Charlois 
woonachtig is en affiniteit heeft met de wijk. 
 
Huidig bestuur: 
 
Voorzitter: Dhr. H.J.A. (Rick) Timmer 
Secretaris/penningmeester: Mw. D. (Debora) de Roode 
Algemeen bestuurslid: Dhr. P. (Peet) Malipaard 
Algemeen bestuurslid: Dhr. E. (Erwin) van der Bas 
 
Het bestuur komt minimaal 4 x per jaar bijeen voor overleg. 
 
Daarnaast wordt er gewerkt met een aantal commissies en werkgroepen. 
 
Commissie Bouwen, Wonen & Buitenruimte 
Commissie Sport, Cultuur & Recreatie 
Commissie ICT, Website, Social Media en periodiek De Zuidrander 
 
Werkgroep Buurtactiviteiten 
Werkgroep AED Burgerhulpverleners 
Werkgroep Verkeersveiligheid 
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COMUNICATIE 

 
Communicatie met bewoners en andere belangrijke stakeholders zoals gemeente, 
bedrijven en overige instanties vind op diverse manieren plaats. Zo heeft de BOCZ een 
eigen website www.bocz.eu en een eigen Facebookpagina 
www.facebook.com/BOCharloisZuidrand met ruim 700 volgers, en een Twitter account 
@BOZuidrand. Ook hebben we een eigen YouTube kanaal, en zijn we actief op Instagram.  
 
Deze zogenaamde nieuwe media geven de mogelijkheid om snel informatie te delen en 
bewoners te informeren over komende ontwikkelingen in de wijk, de aanvraag van 
omgevingsvergunningen, en het houden van enquêtes.  
 
Wijk-periodiek 
 
De BOCZ brengt sinds 2015 ook een 3 maandelijkse wijk-periodiek uit (De Zuidrander) De 
Zuidrander https://www.bocz.eu/de-zuidrander had in september 2019 een inhoud van 28 
pagina`s en verscheen in een oplage van 1000 stuks. Het magazine is in full color en 
wordt huis aan huis in de wijk verspreid. De artikelen worden geschreven door de redactie 
en bewoners. (Column) Voor de vormgeving van het magazine is een externe grafische 
vormgever / DTP`er gevonden, het magazine wordt gedrukt bij www.drukwerkdeal.nl   
 
Daarnaast wordt het magazine in heel Charlois verspreid via o.a. de huizen van de wijk, 
ontmoetingscentra, naburige bewonersorganisaties en via de toonbank van adverteerders 
in het blad. Ook worden een aantal exemplaren per post aan leden verzonden. Uit 
feedback wordt duidelijk dat het magazine zeer wordt gewaardeerd door bewoners binnen, 
maar ook van buiten de wijk.  
 
De advertentie inkomsten van het magazine zijn op dit moment (nog) niet kostendekkend, 
daarom wordt voor 2020 wederom een  bijdrage van de Gebiedscommissie gevraagd. De 
advertentie inkomsten zijn dynamisch. Adverteerder haken na een jaar soms af of er 
komen gedurende het jaar weer nieuwe bij. Het bestuur van de BOCZ probeert 
voortdurend nieuwe adverteerders te werven. 
 
De begroting van 2020 voor De Zuidrander wordt afzonderlijk als bijlage bij dit werkplan 
toegevoegd.  
 

 
 

 



Werkplan BOCZ – Charlois Zuidrand - ROTTERDAM  8 

OVERIGE ACTIVITEITEN 

 
Buurtpreventie 
 
Binnen onze wijk is een WhatsApp Buurt Preventiegroep actief (WABP) Deze WhatsApp 
groep bestaat uit circa 90 deelnemers. Dit betreft zowel bewoners, ondernemers, 
wijkagenten, BOA`s en medewerkers van diverse instanties zoals Stadsbeheer. Het 
beheer van de groep wordt verzorgt door de BOCZ en bewoners. 
 
Overleg ketenpartners 
 
De BOCZ heeft maandelijks overleg met o.a. de wijkmanager, gemeente, [Stadsbeheer) 
en politie [wijkagenten] over actuele zaken die spelen in de wijk.  
 
Regelmatig bezoekt het bestuur ook de maandelijkse vergaderingen van de 
Gebiedscommissie Charlois. Tevens dienen wij op regelmatige basis zelf 
bewonersinitiatieven in of helpen buurtbewoners hierbij. 
 
Bouw ASVZ 
 
ASVZ (zorgorganisatie, gespecialiseerd in kleinschalige zorg- en dienstverlening aan 
mensen met een verstandelijke beperking en psychische problematiek) is in maart 2019 
op de locatie Lage Weide aan de Charloisse Lagedijk gestart met de bouw van een 
(medisch)kinderdagcentrum en 11 zorgwoningen.  De BOCZ heeft het afgelopen jaar een 
goed contact met deze zorgorganisatie opgebouwd. De BOCZ fungeert daarom tijdens de 
bouwactiviteiten als een intermediair tussen bewoners en ASVZ. Regelmatig bezoeken we 
de bouwlocatie en hebben overleg met de uitvoerder. 
 
Overige bouwactiviteiten 
 
Onze wijk is in ontwikkeling. Op diverse locaties vinden particuliere bouwactiviteiten plaats 
of staan op korte termijn gepland. Ook worden percelen grond door projectontwikkelaars  
ontwikkeld. Medio 2020 zal het Zorghotel haar deuren sluiten en is dan beschikbaar voor 
nieuwbouw. De BOCZ volgt deze ontwikkelingen op de voet, en let daarbij op dat aan de 
regels van het bestemmingsplan en de Visie Charloisse Lagedijk Zone 2030 worden 
voldaan.  
 
Verkeersveiligheid 
 
Ook de verkeersveiligheid in onze wijk behoort tot een van onze prioriteiten. (vrijwel de 
gehele wijk is een 30 Km-zone) Al jaren wordt er te hard gereden op de Charloisse 
Lagedijk. In het verleden zijn er samen met bewoners. politie [wijkagenten] en Veilig 
Verkeer Nederland, diverse verkeersacties georganiseerd waarbij automobilisten werd 
gewezen op de gevaren van te hard rijden in 30 Km gebieden. In 2019 is er samen met 
bewoners wederom een verkeersactie gehouden. 
 
Dankzij deze bewonersacties en de inzet van de BOCZ zijn er de afgelopen jaren door de 
gemeente diverse maatregelen getroffen om de verkeersveiligheid op de Charloisse 
Lagedijk te verbeteren. Ook in 2020 zullen in overleg met de gemeente nog een aantal 
verkeersmaatregelen volgen. De BOCZ zal ook in 2020 samen met bewoners en 
wijkagent weer minimaal 1 x een verkeersactie organiseren.  
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Komst bouwmarkt Hornbach 

Rotterdam is door bouwmarktketen Hornbach benaderd met een initiatief op bedrijventer-
rein Charloisse Poort aan de Driemansteeweg in Charlois. De beoogde locatie wordt op dit 
moment in gebruik genomen door Jet Cars en zal bij ontwikkeling van Hornbach bestaan 
uit een bouwmarkt van 8.325 m2 wvo met 2.620 m2 wvo tuincentrum, plus een drive in 
(waarvan 2.462 m2 overdekt). Vanuit de stedelijk context is de grondhouding van de ge-
meente Rotterdam positief ten aanzien van dit initiatief. 

De BOCZ maakt zich met name zorgen over de verkeersafwikkeling op de Driemans-
steeweg bij de komst van deze mega bouwmarkt. We hebben daarom al in een vroeg sta-
dium per brief onze zorgen bij de Gebiedscommissie Charlois geuit. 

 

Plaatsing windmolen(s) Charloisse Poort 

Eind 2017 hebben Provinciale Staten besloten de definitieve zoeklocaties voor windener-
gie in de voormalige stadsregio Rotterdam vast te stellen. Eén van die 16 locaties is bedrij-
venterrein Charloisse Poort in Rotterdam. 

Het college heeft in 2017 al geadviseerd om de meest westelijke van de twee potentiële 
windturbineplekken te laten ontwikkelen. Uit een gemeentelijke informatieavond in maart 
2017 is gebleken dat er grote weerstand is om de meest oostelijke locatie tot ontwikkeling 
te brengen omdat deze locatie zich te dicht op de bestaande woonbebouwing bevindt 

De BOCZ volgt de ontwikkelingen v.w.b. deze plannen op de voet. Het bestuur en bewo-
ners zijn tegen het plaatsen van windmolens in onze wijk. 

  

Buurtactiviteiten 

De BOCZ organiseer in samenwerking met bewoners regelmatig buurtactiviteiten. Te den-
ken valt daarbij aan onderwerpen zoals Burendag, de jaarlijkse kerstborrel, de herhalings-
cursus AED gebruik voor Burgerhulpverleners in onze wijk, het onderhoud aan bloembak-
ken op de dijk en het beheer van de minibieb in de wijk. Ook bezoekt het bestuur nieuwe 
bewoners die in de wijk komen wonen middels een Welkom in de Wijk pakket.  

 

Wekelijkse wijkschouw 

Elke vrijdag houd het bestuur van de BOCZ een wijkschouw door de wijk. Daarbij word ge-
let op zaken die te maken hebben met alle aandachtpunten op het gebied van Schoon, 
Heel & Veilig. Onregelmatigheden worden gemeld via de BuitenBeterApp of via de website 
van de gemeente. [Melding Buitenruimte] 
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DOELSTELLING 2020 
 
Het bevorderen en in stand houden van de Leefbaarheid en het bevorderen van de 
veiligheid in de wijk. 
 
Visie: 
 
We willen ervoor zorgen dat onze bekendheid in de wijk nog verder groeit en dat iedereen 
kennis kan nemen van het feit dat de BOCZ zich inzet voor de bewoners uit de wijk Char-
lois Zuidrand. We willen bekend staan als communicatiepartner voor zowel de bewoners 
als ook voor instellingen. 
 
Organisatie 
 
In het kader van verdere professionalisering van de BOCZ zal worden getracht meer 
bestuursleden van binnen (of buiten) de wijk aan te trekken. Het doel is om te komen tot 
minimaal 5 bestuursleden. Er is in 2019 een actieve werving gestart.  
 
Deskundigheidsbevordering 
 
Voor het vergroten van kennis inzake het besturen van een vereniging, bieden wij [nieuwe] 
bestuursleden trainingen. Wij willen onze bestuurders zo de mogelijkheid bieden om zich 
te ontwikkelen en hen met de juiste gereedschap de vereniging nóg beter laten 
organiseren. Hiervoor is contact gezocht met Samen010. Zij verzorgen via Train 
www.samen010.nl/over-ons/wat-doen-wij/train/ trainingen en workshops die bijdragen aan 
de deskundigheid van vrijwilligers(organisaties). 
 
Train voert al meer dan twintig jaar cursussen uit voor vrijwilligersorganisaties en 
vrijwilligers in Rotterdam. Specialismen liggen vooral op het gebied van participatie, 
integratie en (interculturele) communicatie. Het aanbod kan tegen gesubsidieerd tarief, 
d.w.z. een eigen bijdrage van tien euro per cursist voor een complete cursus inclusief 
materiaal uitgevoerd worden. Deze trainingen zijn in de begroting opgenomen. (zie verder 
de bijlagen) 
 
Contact met bewoners 
 
In 2020 zullen door de BOCZ minimaal  1 a 2 bewonersbijeenkomsten (ledenvergadering) 
worden georganiseerd. Hiervoor wordt door r.v.v. TransvaliaZW belangeloos de kantine 
van de club beschikbaar gesteld. TransvaliaZW is betalend lid van onze vereniging. Voor 
onderlinge vergaderingen of overleg met stakeholders (overheid, instellingen, 
bedrijven) zal gebruik worden gemaakt van het postadres van de vereniging. 
 
Nationale Burendag 
 
Iedere vierde weekend van september is het Nationale Burendag. Ieder jaar organiseert 
de BOCZ in dat weekend een leuke activiteit waarbij bewoners elkaar ontmoeten en 
samen aan activiteiten deelnemen. Door Burendag worden buurten leuker, veiliger en 
socialer. Buurtgenoten ontmoeten elkaar en zetten zich samen in voor een leuke dag. Een 
dag die ze zich met elkaar positief blijven herinneren, het samen zijn en het met elkaar 
gezellig hebben.  
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Burendag kan ervoor zorgen dat buurtgenoten elkaar ook op blijven zoeken na deze dag. 
Door het met elkaar iets bewerkstelligen en het contact op Burendag, bouwen 
buurtgenoten een band op met elkaar. Voor oudere mensen is dit een mooie manier om 
onder de mensen te blijven en contacten aan te gaan en te behouden. 
 
75+ Huisbezoeken 
 
Alle mensen van 75 jaar of ouder worden ook in 2020 weer bezocht. Bij deze bezoeken 
kunnen ouderen aangeven hoe het met hen gaat en of zij eventueel ondersteuning nodig 
hebben. Medewerkers kunnen hen de weg wijzen naar zorg- en welzijnsoplossingen in 
Charlois, zoals vrijwilligers, mantelzorgers en activiteiten om onder de mensen te zijn. 
Twee bestuursleden van de BOCZ zijn ook vrijwilliger bij DOCK en leggen in onze wijk de 
huisbezoeken af. Het gaat in onze wijk om p.m. 15 huisbezoeken. 
 
Buitenruimte 
 
De wijk Charlois Zuidrand is een groene wijk. Helaas komt het regelmatig voor dat in de 
parken en op stille plekken illegaal grofvuil wordt gestort. Met name de Hansweertstraat, 
de Dorpshof en de oude ingang van het voormalig sportcomplex TOGR zijn hotspots. 
Meer toezicht zou wenselijk zijn. Zelf maken de bestuursleden van de BOCZ via de 
BuitenBeterApp hier regelmatig melding van. 
 
Overlast 
 
Algemene overlast bestaat uit geluid en stankoverlast van de A15, geluidsoverlast van de 
Betuwelijn en Metrobaan en het relatief vele autoverkeer op de dijk. 
 
Verder lijken met name in de zomermaanden de parkeerplaatsen langs de dijk 
aantrekkelijk voor grote groepen jongeren, die regelmatig voor flink wat overlast zorgen. 
In overleg met de wijkagenten en Staatsbosbeheer wordt getracht hier tegen op te treden. 
 
Sinds september 2018 zijn in overleg met Staatsbosbeheer op de toegangen naar de 
parkeerplaatsen verbodsborden geplaatst die aangeven dat het tussen 22 en 7 uur 
verboden is zich op de parkeerplaatsen op te houden. Hierop wordt sinds januari 2019 
gehandhaafd. 
 
AED in de wijk 
 
Vanaf 2019 beschikt onze wijk over 2 buiten AED`s die 24/7 bereikbaar zijn. In overleg met 
de Hartstichting  en het Rode Kruis, worden ieder jaar een reanimatie cursus en gebruik 
AED georganiseerd voor p.m. 10/15 deelnemers. (Herhalingscursus) Deze cursus vindt 
plaats in de kantine van PCCR. Deze herhalingscursus kost € 25,00 per persoon.  
 
Buurtactiviteiten 

 
De BOCZ organiseert regelmatig buurtactiviteiten zoals Burendag en de jaarlijkse 
kerstborrel. De BOCZ zich sterk maken om de bewoners meer activiteiten te laten 
organiseren door ze te faciliteren, te stimuleren en te ondersteunen. In 2019 is de BOCZ 
ook gestart met het project Welkom in de Wijk. Hierbij worden nieuwkomers in de wijk 
bezocht om hun van diverse informatie te voorzien en te laten kennismaken met de BOCZ. 
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Wijkagenda 
 
In het Wijkprofiel is het volgende over onze wijk opgenomen:  
 

 
 
Wijkdoelen 
 
Uit de opgaven is 1 doel voor Charlois Zuidrand voor de periode 2019 – 2022 opgesteld. 
Bij het doel worden de inspanningen genoemd die hieraan een bijdrage kunnen leveren. 
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BEGROTING (Zie bijlagen] 
 
In de bijlage is de begroting opgenomen voor 2020. Er word door de penningmeester een 
kasboekhouding bijgehouden.  
 
Toelichting begroting 
 
De BOCZ kreeg in 2019 voor het eerst gemeentelijke subsidie en is daarnaast voor haar 
inkomsten afhankelijk van betalende leden en sponsoring door het bedrijfsleven. Op het 
moment van schrijven van dit werkplan, had de BOCZ 39 betalende leden. Dit betreft 30 
huishoudens, 7 bedrijven en 2 verenigingen. Huishoudens betalen € 25,- en bedrijven en 
verenigingen € 50,- per jaar contributie. Ook via de verkoop van advertentieruimte in ons 
periodiek De Zuidrander worden inkomsten verkregen.  
 
Zakelijke rekening 
De BOCZ beschikt over een eigen aparte zakelijke bankrekening. Hieraan zijn kosten 
verbonden. Het gaat hier om jaarlijkse terugkerende vaste bankkosten, kosten bankpas en 
kosten voor internet bankieren. De basiskosten van een zakelijke rekening bij de Triodos 
Bank liggen op € 9,50 per maand, waarbij de zakelijke rekening, internetbankieren en de 
betaalpas zijn inbegrepen. Voor bij/afschrijvingen wordt € 0,10 per transactie gerekend. 
 
Abonnementen 
De BOCZ is lid van de LSA Bewoners. Het LSA is een sterk landelijk netwerk van actieve 
bewonersgroepen, zoals bewonersorganisaties, buurthuizen in zelfbeheer, 
BewonersBedrijven en coöperaties. De kosten voor lidmaatschap bedragen € 50,- per jaar. 
 

Bewonersbijeenkomsten 

De BOCZ is een vereniging met betalende leden. Dit betekend dat het bestuur in ieder 
geval minimaal 1 x per jaar een Algemene Ledenvergadering uitschrijft. Daarnaast worden 
er indien nodig, in samenwerking met de gemeente en Gebiedscommissie, aparte 
bewonersbijeenkomsten georganiseerd.  
 
Huisadvocaat 
De BOCZ heeft sinds 2019 een eigen z.g. huisadvocaat. (Lions Advocaten) Soms is het 
nodig gebleken om in bepaalde dossiers juridisch advies in te winnen. Het gaat dan vaak 
om formele bezwaren, de APV, de privacywet AVG, of advies inzake juridische geschillen. 
Voor 2020 is daarom voor dit doel 500,- op de begroting gereserveerd.  
 
Communicatie 
Op de begroting zijn diverse posten opgenomen voor communicatie, daaronder vallen o.a. 
[mobiele]telefoon en internet abonnementen, hosting website, vergoeding vormgever 
periodiek De Zuidrander. 
 
Huisvesting 
De BOCZ is voornemens om in 2020 een kleine ruimte te gaan huren in de wijk. Het 
bestuur wil dan iedere woensdagmiddag spreekuur gaan houden voor bewoners. De huur 
bedraagt max. € 250,- per maand. Dit is incl. nutsvoorzieningen.  
 
Verzekering 
De BOCZ heeft in 2019 een Bestuursaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De premie 
bedraagt € 245,- per jaar.  
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Aantal bijlagen: 2 



Bijlage 1

Werkplan 2020 - BOCZ - Begroting Organisatie & Administratie

Inkomsten 2020 

Contributie leden 2020 € 1.150,-

Bijdrage GCC € 2.460,-

Totale verwachte inkomsten € 3.610,-

Uitgaven 2020

Verzekeringen € 245,-

Bankkosten € 200,-

Reiskosten € 100,-

Kantoorkosten € 1000,-

Abonnementen / Vakliteratuur / Lidmaatschap € 175,-

Kosten bewonersbijeenkomsten € 150,-

Kosten rechtsbijstand € 500,-

Telefoon / Internet abonnementen € 540,-

Welkom in de Wijk pakketten € 100,-

Vrijwilligersvergoeding € 100,-

Representatiekosten € 250,- 

Buurtactiviteiten (Geen bewonersinitiatieven) € 250,-

Totale begrote uitgaven € 3.610,-



Bijlage 2.

Werkplan 2020 - BOCZ - Begroting wijkperiodiek De Zuidrander

Inkomsten 2020 

Advertentie inkomsten wijkperiodiek De Zuidrander € 1.340,-

Bijdrage Gebiedscommissie Charlois € 1.780,-

Totale verwachte inkomsten € 3.120,-

Uitgaven 2020

Grafische vormgeving (op basis van 4 x 10 uur sociaal loon €25,- p.u.) € 1.000,-

Drukkosten (24 pagina`s - 500 stuks)  € 1.840,-

Portokosten t.b.v. verzending € 80,-

Verspreidingskosten € 200,-

Totale begrote uitgaven € 3.120,-


