
PLAN WIJKEVENEMENT TAXANDRIA MOVES XL 2019 
 
Gegevens hoofdaanvrager 
Naam    Sjoerd van Kampen 
Adres    Frans Erensstraat 54, 5216 TL  
Woonplaats   ‘s-Hertogenbosch 
Telefoonnummer   06-47146668 
E-mail    sjoerd_van_kampen@hotmail.com 
 
Doelstellingen 
Taxandria Moves is een wijkevenement met een voetbaltoernooi, sport- en 
kinderactiviteiten, activiteiten voor jongeren en ouderen, rommelmarkt en live muziek. 
De dag zal in het teken staan van ‘samen doen & samen leven’. Ons doel is om jong en oud 
uit de wijk Muntel/Vliert met elkaar te verbinden om zo de sociale cohesie en de 
leefbaarheid te verbeteren. Dit jaar wilen we samen met bewoners en organisaties het 
wijkevenement verder uitbreiden met activiteiten die de diverse culturen 
vertegenwoordigen en de breedte met diverse activiteiten voor jong en oud. We willen ook 
de kinderen van minder vermogende bewoners uit de wijk Muntel/Vliert, die vaak niet op 
vakantie kunnen, een leuke dag aanbieden.  
 

 
 
Initiatiefnemers 
De initiatiefnemers zijn Sjoerd van Kampen van Stichting Jong Actief en Natasa Mandic van 
Cafetaria de Taxander. 
 
 
 



 
Partners 

 Stichting Jong Actief (jongerenwerk en sociaal-culturele evenementen, organisatie en 
coördinatie, muziek, geluid en licht, vrijwilligers) 

 De Hobbel (speluitleen en fietsenstalling, tent, smincken, kinderactiviteiten en gratis 
uitleen speelgoed) 

 JoEb (maatschappelijke opvang, activiteiten voor jongeren, vrijwilligers) 

 De Stijl (maatschappelijk steunpunt van Reinier van Arkel, beschikbaar stellen 
kleedkamers en stroomvoorziening, activiteiten voor ouderen, gratis toiletten) 

 Divers (wijkwerkers voor begeleiding en betrekken bewoners als vrijwilliger) 

 PowerUp073 (Jongerenwerk Divers en s-port, sportactiviteiten, voetbal, 
springkussen, pannakooi, klimtoren, boogschieten, basketbal, vrije val, streethockey, 
podium, geluid, vrijwilligers, activiteiten door jongerenteam) 

 Vluchtelingenwerk (actie om speelgoed op te halen voor kinderen van asielzoekers) 

 Cafetaria de Taxander (organisatie, rommelmarkt, vrijwilligers) 

 Externe partner (gratis toegankelijke kermisattracties voor kinderen, suikerspin en 
popcorn)  

 Albert Heijn (mogelijkheid tot sponsoring eten)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Planning 
Het evenement vindt plaats op zondag 30 juni 2018 tussen 10.00 en 17.00 uur. Wij 
vergaderen elke week met het kernteam om de voortgang te bespreken. Taken zijn 
onderling verdeeld tussen een kernteam, bestaande uit Sjoerd van Kampen van Jong Actief, 
Natasa Mandic van Cafetaria de Taxander, Gunther Baelen van Divers, Artour Ayaraptyan 
van S-Port en Ankie de Groot-van Heesch uit de wijk die de organisatie op zich nemen met 
ondersteuning van diverse vrijwilligers uit de wijk. 
 
Begroting 
Het merendeel van de kosten worden gedragen door participerende partners, sponsoring en 
vrijwilligers zoals materialen voor activiteiten, extra springkussens, een deel van de 
geluidsapparatuur, videoregistratie en fotografie, voetbalspullen en kleding, tafels, stoelen, 
grootste deel van de aankleding etc. 
 
Sommige zaken moeten wij ondanks dit toch inhuren en/of inkopen. Hieronder volgt een 
begroting. Hiermee kunnen we met Taxandria Moves de wijk op de kaart zetten en ook 
bezoekers uit andere wijken aantrekken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
BEGROTING WIJKEVENEMENT TAXANDRIA MOVES 2019 

    Inkomsten 
   Wijkbudget € 3.600,00 

  

    Uitgaven Bedrag 
 

Aan 

Freefall springkussen € 750,00 
 

Moonen Attractieverhuur 
Kermisattracties (4 attracties) € 1.500,00 

 
Bart Attractieverhuur 

Schilderworkshop materialen € 100,00 
  Activiteitenkosten (4 activiteiten) € 150,00 
  Schilderworkshop € 25,00 
  Henna tattoo's € 50,00 
  Vergunnng gemeente € 120,00 
 

Gemeente 's-Hertogenbosch 

Ronde flyers € 75,00 
 

Flyeralarm 

A1 Posters € 110,00 
 

Verbiesen Events & Support 

A3 Posters € 50,00 
 

Drukwerkdeal 

Posterverspreiding € 200,00 
 

Verbiesen Events & Support 

Inhuur techniek € 200,00 
 

Calysto 

Inhuur dj tafel € 75,00 
 

Unlimited Vision & Sound 

Geluidstechnicus € 50,00 
  DJ's € 150,00 
  Fotograaf € 50,00 
  Videograaf € 75,00 
  Lunch en drinken € 100,00 
  Avondeten voor 50 vrijwilligers € 250,00 
  Vergoeding stroomgebruik € 25,00 
  Vervoers en reiskosten € 100,00 
  Kantoorartikelen € 50,00 
  Onvoorziene kosten € 95,00 
  

 
   

    Totaal € 3.600,00 
  

 

       


