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1. Opening en Bestuurswisselingen 

Saskia van Eeuwijk, voorzitter, heet de aanwezigen van harte welkom en opent de vergadering. De 
voorzitter geeft aan dat er een wijziging in het bestuur heeft plaatsgevonden. Michiel Verkade is 
toegetreden tot het bestuur. Hij heeft de taken overgenomen van Arnout Cankrien. De vergadering 
dankt Arnout voor zijn toewijding en inzet de afgelopen jaren. Michiel Verkade zal zich gaan bezig-
houden met communicatie en  zal de schakel zijn tussen het bestuur en de redactie van Tuindorp Info. 
Ook de lancering van de nieuwe website en huisstijl behoort tot zijn aandachtsgebied. Inmiddels heeft 
ook Luuk Emmink aangegeven het bestuur te verlaten per 1 februari 2014. Luuk Emmink hield zich 
voornamelijk bezig met website-beheer. Deze rol is overgenomen door Michiel Verkade. Er zal nog op 
passende wijze afscheid van Luuk genomen worden.  De vergadering dankt Luuk voor zijn inzet de 
afgelopen jaren. Er zijn geen bezwaren van de aanwezigen tegen de benoeming van Michiel Verkade 
en is hiermee goedgekeurd door de ledenvergadering. 

!
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2.  Notulen ALV 27 februari 2013 

De ledenvergadering besluit om voortaan alle stukken die betrekking hebben op de Algemene Leden 
Vergadering vooraf op de website van TDB te plaatsen. Zo kunnen alle leden zich goed voorbereiden. 
De notulen van de Algemene Leden Vergadering zullen ook op de website geplaatst worden. 

De notulen van de ALV op 27 februari 2013 betreffende het verenigingsjaar 2012 worden 
goedgekeurd. 

3.  Ingekomen stukken 

• mail over Betaald Parkeren in de wijk van P. van Doorn 

De mail wordt integraal voorgelezen door de voorzitter. 

De mail met daarin een uiteenzetting over de invoering van betaald parkeren en de gang van zaken 
hieromtrent  is door de ledenvergadering ter kennisgeving aangenomen. De heer Van Doorn stelt voor 
dat Tuindorps Belang bij de gemeente aandringt op gelijktrekking van de parkeervensters in de hele 
wijk. Het bestuur heeft in overleg met haar leden afgesproken bij haar standpunt te blijven en dat is er 
geen bemoeienis mee te hebben. Het bestuur vertegenwoordigt al haar leden en moet alle meningen 
(pro en contra) respecteren. 

4. Jaarverslag 2013 

4a. Jeugdcommissie 

De jeugdcommissie heeft in 2013 weer tal van activiteiten georganiseerd. Per activiteit werken zo’n 20 
zeer enthousiaste vrijwilligers mee om er steeds weer een succes van te maken. In 2013 waren er  de 
Oranje Disco en 30+ Disco, De Friday Night Skate op de vijver in het Willem de Zwijgerplantsoen, 
Paaseieren zoeken, Koninginnedag, Straattekenen, Voetbaltoernooi, een lampionnenoptocht en 
natuurlijk de intocht van Sinterklaas. Vele tuindorpers waren bij de activiteiten aanwezig of hielpen 
mee met de organisatie. Er wordt naarstig gezocht naar versterking om nog meer leuke activiteiten in 
2014 vorm te geven. 

4b. Commissie Duurzaamheid 

Deze commissie heeft haar aandacht ook dit jaar weer gericht op zaken in de wijk als Verkeer, Milieu, 
Bouwplannen, Veiligheid, Leefbaarheid, Parkeren, Hangjongeren en gemeentelijke plannen.  Er is 
nauw overleg tussen deze commissie en partijen als de politie, Bureau Halt, Gemeente Utrecht, JOU 
en Comité Tuindorp-Oost die gaan over de hangjongeren, nieuwbouw Rietveld College, 
snelheidsbeperking van 70 km naar 50 km op de Kardinaal De Jongweg, de aanleg van het hoofdriool 
aan de Kardinaal De Jongweg en de verbetering van bereikbaarheid van het midden van Tuindorp. 
Deze bereikbaarheid is in het geding gekomen door de verdwijning van buslijn 5. De commissie wordt 
gevraagd hierin contact te zoeken met de busmaatschappij en/of gemeente om over dit probleem te 
discussiëren. De bemoeienissen van de  commissie Duurzaamheid hebben op meerdere gebieden 
geresulteerd in minder overlast voor omwonenden en meer inbreng in bepaalde procedures. 

4c. Commissie Cultuur 

In 2013 werden er ook voor volwassenen weer diverse activiteiten georganiseerd. In plaats van een 
culinaire route is een Tuindorp Culinair georganiseerd. Dit was een daverend succes door een goede 
organisatie en natuurlijk het prachtige weer. Er waren rond de 200 buurtbewoners bij aanwezig. Ook 
de 4 mei-herdenking was weer op stemmige wijze vormgegeven. Zeker 500 bezoekers vonden hun 
weg naar deze herdenking.  Er is bij deze activiteit dringend behoefte aan versterking voor de 
organisatie op de dag zelf en bij de voorbereidingen. Voor het eerst dit jaar werd er een reisje 
georganiseerd voor de wat oudere bewoners van Tuindorp. Het bleek dat hier al jaren behoefte aan 
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was en het aantal aanmeldingen was enorm. Gezien de grote belangstelling en de saamhorigheid die 
het teweeggebracht willen we deze activiteit zeker herhalen in 2014. Er is dit jaar ook een 
wijnproeverij (nieuwe stijl) georganiseerd. Deze vond plaats in de Pauluskerk en het was een 
genoeglijke middag met heerlijke wijnen vergezeld van diverse smaakvolle gerechten.  

4d.  Tuindorp Info 

Het bestuur meldt dat de eindredactie wordt overgenomen door Aad van den Thoorn. Mirjam van 
Drecht heeft na een jarenlange inzet als eindredacteur het stokje aan hem overgedragen en de 
vergadering dankt haar voor al haar inzet en toewijding. Arnout Cankrien zat namens het bestuur in de 
redactie maar deze rol  is tot op heden overgenomen door de  voorzitter, Saskia van Eeuwijk. Zoals 
gezegd zal Michiel Verkade vanuit het bestuur zitting nemen in de redactie. Ook heeft Mark Mul 
plaatsgenomen in de redactie. De redactie heeft behoefte aan nog meer leden maar werving heeft tot 
dusver helaas geen resultaat opgeleverd. 

5. Financiën 2013 

5 a. Financiële resultaten en balans 2013 

De inkomsten van de vereniging over 2013 zijn uiteindelijk fors hoger uitgekomen dan 
begroot, maar ook de uitgaven zijn hoger. Het resultaat hiervan is een positief resultaat over 
2013 van ruim € 2.000,-. De hogere inkomsten zijn in grote lijnen te verklaren door een goed 
bezochte disco, prachtig weer tijdens de drukbezochte troonswisseling, een onverwachte 
opbrengst uit advertenties in Tuindorp Info uit voorgaande jaren en de opbrengsten uit een 
niet begrote activiteiten Friday Night Skate en Tuindorp Culinair. Ook een andere opzet van 
het Wijnproeven heeft tot een hogere opbrengst geleid. De hogere uitgaven in 2013 worden 
vooral veroorzaakt door een ruimer budget voor de Koningsdag, de niet begrote activiteiten 
Tuindorp Culinair, de seniorenactiviteit en de Friday Night Skate en hogere uitgaven voor 
Sinterklaas en het Wijnproeven. Ook de kosten voor het printen van flyers en posters zijn 
hoger uitgevallen.  De begroting voor 2014 ligt iets boven het niveau van de begroting van 
2013. Het aantal leden van de vereniging is in 2013 ten opzichte van 2012 iets toegenomen 
van 814 in 2012 naar 839 in 2013. Een aantal door Tuindorps Belang te betalen facturen 
tezamen groot € 1.744,- die tenminste 3 jaar oud  zijn, zijn in 2013 ten gunste van het 
resultaat geboekt. De gemeente heeft wederom de volledige subsidieaanvraag toegekend. 
Echter nieuw dit jaar is dat 20% van het subsidiebedrag pas wordt uitgekeerd nadat de 
definitieve jaarrekening van Tuindorps Belang is goedgekeurd en aan de gemeente is 
toegezonden. 

Een uitgebreide uiteenzetting van de financiële verantwoording per activiteit is terug te vinden 
op onze website (www.tuindorpsbelang.nl). 

5 b. Goedkeuring van de vergadering 

De kascommissie heeft de resultaten en de balans gecontroleerd en in orde bevonden in de 
week voor de vergadering. Een aparte verklaring is hiervoor ondertekend. De financiële 
resultaten over 2013 en de balans worden goedgekeurd door de ledenvergadering en hiermee 
kan de verantwoording van de subsidiebeschikking van de gemeente over 2013 worden 
opgesteld en toegestuurd. Hiermee wordt decharge verleend aan het bestuur en daarmee de 
penningmeester. 

!
6.  Jaarplan 2014 
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De agenda voor 2014 wordt toegelicht. Een belangrijke deel van de activiteiten wordt door de 
jeugdcommissie georganiseerd. De agenda met data van de in deze ledenvergadering 
gepresenteerde activiteiten zal op de website (www.tuindorpsbelang.nl)  worden geplaatst. 

Zo komt er weer een Friday Night Skate (Summer Edition), Paaseieren zoeken, Levend Stratego, 
Lampionnenoptocht en natuurlijk de Sinterklaas intocht en een Puberactiviteit.  

De cultuurcommissie zal voor 2014 een Bridge Toernooi organiseren. Ook komt er weer een 
wijnproeverij, een seniorenreis en er wordt weer aandacht besteed aan de dodenherdenking op 4 mei 
2014. De leden doen een aantal suggesties voor activiteiten voor 2014 te weten een Bierproeverij, 
een Tuinenroute en een Paasontbijt op de Lineuslaan.   

7.  Begroting 2014 

De penningmeester licht de begroting voor 2014 rond de te organiseren activiteiten toe. Het begrote 
negatieve saldo van € 1.000,- over het jaar 2014 zal ten laste van het eigen vermogen van Vereniging 
Tuindorps Belang worden gebracht. Het bestuur van Tuindorps Belang heeft inmiddels de ervaring dat 
de inkomsten van de vereniging vaak hoger uitvallen dan begroot, bijvoorbeeld wanneer het op 
Koningsdag fantastisch weer is. Vanwege de onzekerheid is er echter voor gekozen de opbrengsten 
conservatief te begroten. In dat geval zal een negatief resultaat kunnen worden voorkomen. 

8.  Contributie verhoging 2015 

Het bestuur stelt een contributieverhoging voor  van € 12,50 voor gezinnen naar € 15,00 en voor 
alleenstaanden en 65 plussers van € 6,75 naar € 7,50,- vanaf 2015. De contributieverhoging wordt 
door  de ledenvergadering goedgekeurd. Daarnaast worden een tweetal suggesties gedaan: 

1. De door de leden vastgestelde contributie is een minimaal bedrag. Er mag door leden per jaar 
natuurlijk ook meer overgemaakt worden. 

2. Huidige leden zouden nieuwkomers in hun straat kunnen wijzen op de voordelen van 
lidmaatschap van Tuindorps Belang. 

9.  Nieuwe huisstijl Tuindorps Belang 

Er wordt steeds intensiever gebruikgemaakt van onze website! Nieuwsberichten uit de buurt worden 
vaker op de website geraadpleegd. Als vereniging zetten wij ook steeds vaker actuele nieuwszaken op 
de website. Eind 2012 is het besluit genomen om de website te gaan vervangen. Dit heeft eind 2013 
begin 2014 haar beslag gekregen met als resultaat een prachtige, snelle en frisse website. De website 
wordt getoond door Michiel Verkade, die de website heeft gemaakt. Er is ook besloten om de huisstijl 
te vervangen. Deze nieuwe huisstijl werd ook gelijk doorgevoerd op de website en alle andere uitingen 
van Tuindorps Belang, zoals flyers, posters, Tuindorp Info en briefpapier. Alle hebben ze het- zelfde 
logo en fris groene uitstraling! De huisstijl is ontworpen door Claudia Druppers, die ook al de posters 
ontwerpt voor de vereniging. Er wordt door het bestuur goed op gelet dat deze huisstijl bij alle uitingen 
wordt gehanteerd. Controle op naleving hiervan ligt bij één persoon. Ook  alle uitingen op de website 
worden geplaatst volgens hetzelfde template. Op deze wijze hoopt het bestuur dat voor de inwoners 
van de wijk duidelijker wordt wanneer communicatie afkomstig is van Tuindorps Belang. 

!
!
!
10.  W.v.t.t.k. 
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-  L. van Nispen stelt voor een om eens een Garagesale te organiseren. Het bestuur nodigt hem 
van harte uit om met plannen te komen en het initiatief op zich te nemen. 

- F. van der Pol vraagt zich af of er wel genoeg aandacht wordt besteed aan ereleden die in het 
verleden veel tijd hebben besteed aan het verenigingswerk, zoals de ledenadministratie. Het 
bestuur zal hier zeker aandacht aan besteden en doet dit ook al geregeld in de vorm van 
bloemen. 

- I. de Haan vraagt aan de leden aandacht voor De Toevlucht. Dit is een initiatief om 20 
uitgeprocedeerde illegale mannen van de meest elementaire levensbehoeften te voorzien. 
Deze mannen zijn gehuisvest in de Prinsenhof. In de Pauluskerk staat een mand waar 
mensen producten in kunnen doen zoals toiletartikelen en levensmiddelen. Het bestuur geeft 
aan dat er ook een oproepje op de website geplaatst kan worden. 

11.  Sluiting en borrel 

Alle leden worden uitgenodigd de vergadering af te sluiten met een drankje. De vergadering is 
hiermee gesloten
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