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Bij de aanvrage voor een duursubsidie zijn de onderstaande activiteiten genoemd. In cursief hebben
wij aangegeven hoe wij daar invulling aan hebben gegeven.

Activiteiten:
Evenals voorgaande jaren heeft onze stichting subsidie aangevraagd om bij te dragen in een deel van
onze kosten die wij maakten in verband met onze activiteiten. Deze activiteiten bestonden in 2014 uit:
 Het exploiteren van het buurtcentrum De Bergen, dat ruimten biedt aan buurtgerelateerde
theatergroepen, cursussen, exposities, vergaderingen van buurtbewoners en andere
stedelingen.
In 2014 hebben vele gebruikers huisvesting gevonden in het buurtcentrum.
Buurtactiviteiten hebben kosteloos gebruik kunnen maken van de ruimten.
Theatergroepen en andere gebruikers tegen een zeer beperkt bedrag, met het doel om
deze groepen en gebruikers te stimuleren activiteiten te ondernemen.
De organisatie van buurtcommunicatieblad “Bergen Bulletin”, dat de gehele buurt De Bergen
bestrijkt (zoals omschreven in de statuten van de stichting) en vrijwel geheel op professionele
vrijwilligers uit de buurt draait en van hoog kwaliteitsniveau is;
In 2014 zijn weer 6 edities van het Bergen Bulletin verschenen en huis aan huis
rondgebracht. Ook gemeentevertegenwoordigers krijgen op naam een exemplaar
toegezonden, evenals politie en andere bij de wijk betrokken organisaties. Duidelijk is
dat het Bergen Bulletin draagvlak in de wijk kent. Dat blijkt onder meer door opbrengst
van de vrijwillige eigen bijdrage van buurtgenoten en bedrijven alsmede door de
inkomsten uit advertenties. Daarnaast is er een actieve redactie met gast schrijvers.
Ook de productie en distributie wordt grotendeels door vrijwilligers gedragen.
 Het uitbreiden van de informatieve site van stichting De Bergen, waardoor de site de
communicatie tussen buurtbewoners versterkt wordt;
In 2014 is de mogelijkheid van blog op via de site van de Stichting De Bergen
gerealiseerd waarin activiteiten kunnen worden aangekondigd.
 Het organiseren van activiteiten voor buurtbewoners: nieuwjaarsbijeenkomst, Kunstkamers in
de Bergen, burendag/autovrije zondag activiteiten, exposities. In het kader van behoud en
bevordering van de leefbaarheid in de buurt.
In 2014 is een ruim bezochte nieuwjaarsbijeenkomst in het buurtcentrum
georganiseerd, met een optreden en hapjes verzorgd door buurtgenoten.
Een verslag van de bijeenkomst is te vinden in het Bergen Bulletin. Kunstkamers in de
Bergen trok gedurende drie dagen veel belangstelling en combineerde vele culturele
activiteiten, waarbij muziek maken en expositie en theater aan elkaar werden
verbonden. De kosten van dit evenement kwamen voor rekening van de Stichting de
Bergen. Een verslag is te vinden in het zomernummer van het Bergen Bulletin. Na de
vakantieperiode is een gezellige buurtbarbecue gehouden in de tuin van het
buurtcentrum. Daarbij waren een 30 tal deelnemers betrokken. Tijdens de tweede editie
van filmkamers lieten wijkbewoners met korte filmpjes, (computer-)animaties en andere
visuele producties weer zien hoe creatief en actief ze zijn op film- en theatergebied.

Exposities waren er van een groep beeldhouwers en van Iraakse kunstenaar Ayad AlZobadi.
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