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                                                         Buurt Ede en Veldhuizen 

ANBI informatie                                                                                                                                                                           v 

 

Algemeen: 

Statutaire naam:   Buurt Ede en Veldhuizen (volgens Reglement d.d. 10-01-2017)   

Andere namen:      Buurt Ede-Veldhuizen (oude naam tot 10-01-2017) 

      Vereniging Buurt Ede-Veldhuizen (bij Belastingdienst) 

RSIN/fiscaal nummer:  820073507 

KvK-nummer:    53409264 

ANBI-status:                JA, Culture ANBI  

 

Contactgegevens: 

Telefoonnummer:   0318-616693 

E-mailadres:    buurtbestuur.edeveldhuizen@gmail.com  

                                         info@ede-en-veldhuizen.nl  

Website:    buurt.ede-en-veldhuizen.nlbuurt.ede-en-veldhuizen.nl  

Postadres:     p/a Buitenzorglaan 8, 6712 GN Ede 

Bezoekadres:     p/a Buitenzorglaan 8, 6712 GN EDE 

IBAN:     NL11 RABO 0142 0418 07 

 

Doelstelling: 

De Buurt Ede en Veldhuizen is een oud, uit de Middeleeuwen daterend bestuurs- en rechtsorgaan. 

Deze taak werd in de loop van de 19e eeuw  overgenomen door de (huidige) burgerlijke gemeente 

Ede. De Buurt Ede en Veldhuizen heeft nog enig bezit en enkele rechten, heeft zich nooit 

opgeheven, en is nu in Ede de nog enig overgebleven buurt(schap). In Nederland zijn er nog slechts 

enkele buurten resp. (boer)marken met deze oude bestuursvorm.  

Missie: 

Instandhouding van de Buurt Ede en Veldhuizen als enig overgebleven Buurt(schap) binnen de 

grenzen van de Gemeente Ede en als voorganger van het huidige gemeentebestuur 
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Doelstelling: 

• Instandhouding/voortzetting van de historische jaarlijkse Buurtspraak met de Geërfden van 

de Buurt Ede en Veldhuizen. 

• Instandhouding/verspreiding van de cultuur-historische kennis over het dorp Ede en de 

Buurt Ede en Veldhuizen. 

• Meespreken over gemeentelijke ontwikkelingen binnen de historische grenzen van de Buurt 

Ede en Veldhuizen op basis van haar cultuur-historische achtergrond. 

• In gang zetten en ondersteunen van activiteiten/projecten met betrekking tot de 

cultuurhistorie en burgerparticipatie in Ede en Veldhuizen 

• Beheer van het bezit van de Buurt, het Buurtbos en de erfrechten op de heidevelden rond 

Ede. 

Beleidsplan: 

Meerjarig beleidsplan Buurt Ede en Veldhuizen. Zie separaat document Zie [hier 

Jaarverslag: 

De Buurt Ede en Veldhuizen gebruikt als Jaarverslag een viertal documenten:  

• Verslag van de één na laatste Buurtspraak, vastgesteld in de laatstgehouden Buurtspraak 

met de Geërfden. Zie [knop 2.1] 

• Verslag van de Buurtrichter over het afgelopen verslagjaar. Zie [hier] 

• Verslag van de Buurtscheuter over het afgelopen verslagjaar. Zie knop [hier] 

• Concept verslag van de laatstgehouden Buurtspraak (nog niet beschikbaar). Zie [hier] 

Financieel verslag: 

Financieel Jaaroverzicht van het afgelopen verslagjaar. Zie [hier] 

 

Bestuur 

Volgens het Reglement 2017 kent het Buurtbestuur de volgende functies 

1 Buurtrichter    (Voorzitter) 

1 Buurtschrijver   (Secretaris) 

1 Administrerend buurtmeester (Penningmeester) 

3 Buurtmeesters   (Lid) 

1 Buurtscheuter   (Beheerder van met name bos en jachtrecht) 
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Namen bestuurders per: 19-09-2019 

G.M. Broere    Buurtrichter 

K. Santing*    Buurtschrijver (ad intrim v.a. 09-12-2019) 

E.H.W. van Remmen   Adm. buurtmeester 

D. Dijkman    Buurtmeester 

H.C.G. Wissink    Buurtmeester 

vacature    Buurtmeester 

B. van Dasselaar   Buurtscheuter 

* Formele benoeming tijdens de Buurtspraak 2020 

 

Beloning: 

De bestuurders zijn vrijwilligers en genieten geen beloning, vacatiegelden of algemene 

onkostenvergoeding. Wel worden gemaakte reiskosten e.d. vergoed tevens is er jaarlijks een 

eenmalige vergoeding “bureaukosten” vastgesteld.  

Op historische basis komt er in de jaarrekening nog steeds pro forma een post “salarissen” voor ter 

grootte van totaal € 40,-  voor Buurtmeesters, Buurtschrijver en Buurtscheuter. Jaren geleden is 

besloten dat zij deze historische post “salarissen” te handhaven en de op de jaarlijkse Buurtspraak 

terug doneren aan de Buurt.  

De Buurt heeft geen personeel in dienst. 

 

 

 


