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Jaarverslag 2017 van de Vereniging Tuindorps Belang 
 
In dit jaarverslag worden de activiteiten beschreven die door de verschillende onderdelen van 
de vereniging zijn uitgevoerd in 2017. Deze onderdelen zijn: 
 

- Jeugdacitiviteiten 
- Cultuur/Volwassenenactiviteiten 
- Leefbaarheid/Duurzaamheid 
- Website & Facebook 
- Tuindorp Leest 
- Bestuur 
- Tot slot 

 
Jeugdactiviteiten 
 
Oranjedisco en 30+ disco 
Op zaterdag 4 februari vond in 2017 traditiegetrouw de kinder- en volwassenendisco plaats in 
het Gerrit Rietveld College. Dit jaar werd wederom gebruik gemaakt van een DJ, die zowel in 
de middag voor de kinderen draaide, als in de avond voor de volwassenen. Zowel overdag 
als in de avond was de vloer goed gevuld. 

Dit jaar had de disco voor de kinderen het thema ‘Aloha! Hawaiian Kids Party’. Circa 300 
kinderen kwamen, in twee verschillende shifts (groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m8), verkleed in 
thema en konden genieten van hun eigen disco. Tijdens de dansworkshop deden de kinderen 
volop mee, maar ook eigen moves werden volop vertoond! Zoals ook in de voorgaande 
edities was er dit jaar de mogelijkheid om je te laten schminken en ook de ranja was volop 
aanwezig. Na het succes van de suikerspinnen in 2016, is deze nieuwe traditie in 2017 
doorgezet; een continue lange rij met kinderen toonde wederom het succes aan. Met rode 
blossen van het dansen op de wangen en een lach op hun gezicht keerden de kinderen weer 
huiswaarts.   

‘Aloha! Hawaiian Party’ was het thema voor de volwassenendisco. Bij aankomst - we startten 
om 20.30 uur - kreeg iedereen een Hawaïaanse krans uitgereikt, zodat iedereen er feestelijk 
uitzag. Direct bij aanvang stond er een grote rij mensen om het feest te bezoeken. De 
splitsing tussen een cash en een pin balie maakte dat de wachttijd beperkt bleef en de 30+-
ers snel naar binnen konden. Ook nieuw dit jaar was het gebruik van muntjes in plaats van 
kaarten voor de betaling van drank en eten. De handelingssnelheid aan de kassa en bij de 
bar werd hierdoor vergroot. 

Om in het thema te blijven werd dit jaar gewerkt met een echte cocktailbar, waarin 
professionele shakers hun kunsten lieten zien. De 30+-ers konden kiezen uit 5 verschillende 
drankjes en deden dat volop, dusdanig dat aan het einde van de avond de cocktailbar 
uitverkocht was. 

Een extra speciaal vleugje dat aan 30+ disco werd toegevoegd was de aankondiging van het 
Lustrum. Na een prachtig filmpje over onze wijk, met daarin onder andere de felicitaties van 
onze burgermeester, bood Marlijn Mul – van Koppen namens het bestuur het eerste fust aan 
met ons eigen bier ‘Tuindorps Blond’, wat de feestvreugde nog verder vergrootte.   

Ook dit jaar kregen we wederom bezoek van een journaliste van het AD die de dag 
meemaakte en daar een mooi artikel over schreef in het AD/Utrechts Nieuwsblad. Onder de 
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titel ‘Stuiteren en dansen op Hawaï’ konden we nog een keer nagenieten van een geslaagd 
feest. 

Tegen 01.30 uur gingen de lichten aan. Door hard doorwerken van de commissie zag het 
Gerrit Rietveld College er rond 03.00 uur weer uit alsof er nooit een feest was geweest en 
kon ook de commissie huiswaarts.  

Paaseieren Zoeken & Levend Stratego 
Al jarenlang, zo ook dit jaar, werd voor de allerkleinsten in speeltuin ‘de Pan’ het paaseieren 
zoeken georganiseerd. Uitdaging dit jaar was om een nieuwe paashaas te zoeken, wat lukte. 
Sterker nog, voor het eerst waren er zelfs twee paashazen ter plekke. Samen met de 
paashazen verzamelden de kinderen de eieren om ze daarna weer te verstoppen. Voor de 
kinderen was er verder limonade en cake, voor de ouders koffie met cake. Zowel kinderen als 
ouders vermaakten zich ondanks het enigszins koele weer. Bij vertrek kregen de kinderen dit 
jaar geen surprise-ei, maar een chocolade-paashaas. 

Voor de grotere kinderen werd conform traditie Levend Stratego georganiseerd. Net als vorig 
jaar was de groep kinderen die mee wilde doen zo groot dat we in twee groepen moesten 
opsplitsen, de ene groep bij het Willem de Zwijger plantsoen, de andere op het Lubro-veld. 
De kinderen probeerden fanatiek de vlag van de tegenpartij te veroveren, wat tot rode 
wangen van het rennen leidde. Gelukkig was er aan het einde nog even tijd voor een pakje 
drinken en natuurlijk ook een chocolade-paashaas. 

Koningsdag 
Donderdag 27 april was het Koningsdag, de dag waarop onze koning 50 jaar werd en 
Abraham zag. Reden dus voor een mooie feestdag in Tuindorp, ondanks de kou. Het werd in 
De Bilt slechts 10,9 graden en daarmee was het ruim een graad kouder dan de kerst. Maar 
tegen kou kun je je kleden en er vielen slechts enkele buien die van korte duur waren. 

Gelukkig trokken de vrijwilligers zich niet al te veel aan van de kou. In de vroege ochtend 
werd gestart met het opbouwen van de festiviteiten. Tegelijkertijd liepen de straten en het 
park ook vol met mensen met hun te verkopen huisraad en zelf gebakken cupcakes. 
Gedurende de ochtend en een deel van de middag verwisselde een groot deel van de 
artikelen op de kleedjes van eigenaar. Ook onze burgermeester kwam een kijkje nemen en 
kocht enkele dingen, zoals een vrijwel nieuwe fondueset. Opvallend is dat breed het gevoel 
bestaat dat er steeds meer bezoekers van buiten de wijk lijken te komen. 

Naast de vrijmarkt was er ook plaats voor andere ontspanning. Zo was er voor de kinderen 
een springkussen, een stormbaan, een heuse rodeo-stier en een klimmuur. Ondanks dat de 
wachttijden voor de laatste twee (te) lang waren, genoten de kinderen met volle teugen en 
wachtten ze meestal geduldig op hun beurt. Op het gebied van eten was er dit jaar een 
hotdogkraam, een frietkraam en een smoothiefiets. Een en ander werd muzikaal omlijst door 
de DJ die ook tijdens de Oranjedisco draaide.  

De dag was ondanks het koude karakter erg geslaagd en de bezoekers keerden met goed 
gemoed huiswaarts. Ook de commissie en een aantal vrijwilligers konden na het afbouwen 
naar huis om terug te kijken op een zeer geslaagd evenement.  

Straattekenen 
Het straattekenen vond dit jaar plaats op woensdag 31 mei met een ruime opkomst van meer 
dan 200 kinderen. Het thema was ‘sprookjes’. Juryleden met passie voor tekenen namen hun 
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taak serieus. Ze reikten aan de mooiste, creatiefste en leukste krijttekeningen zomerse 
prijsjes uit. Alle kinderen kregen wat te drinken en wat lekkers. 
 
Sint Maarten Lampionnenoptocht  
Op vrijdagavond 11 november vond de jaarlijkse Tuindorpse Lampionnenoptocht ter 
gelegenheid van Sint Maarten weer plaats. Voordat de optocht begon konden ouders en 
kinderen boodschappen inleveren voor de voedselbank in de kerk. Dit is net als bij de 
voorgaande editie massaal gedaan en wij willen jullie hiervoor hartelijk danken.   
Om half zeven was de start van de optocht bij het Willem de Zwijgerplantsoen. Dit jaar was er 
voor het eerst geen route. Hierdoor was de verspreiding door de wijk wat groter dan 
voorgaande jaren. Er werd veel aangebeld bij huizen waar een kaars voor het raam stond te 
branden. De buit van snoep was daarom ook dit jaar weer groot bij de meeste kinderen.  
Ook anders dit jaar was dat er geen orgel was maar een VW-busje met een DJ erin die door 
de wijk reed. Het busje eindigde bij het Lubro-veld. Daar stond een tent, er was dus muziek 
en Glühwein en pakjes drinken stonden klaar met speculaas. Dit werd weer erg gewaardeerd 
door jong en oud. Rond acht uur was het afgelopen en waren de meeste ouders met hun 
kinderen al naar huis. 
 
Sinterklaasintocht  
In 2017 kwam Sint in Tuindorp aangereden in een treintje onder begeleiding van de 
Pietenband. Alles in het thema: “Sint en Piet op reis”. Door de wijk waren diverse 
treinstationnetjes gecreëerd. Kinderen die de kleurwedstrijd hadden gewonnen mochten 
meerijden met Sinterklaas en hoofdpiet in de trein. Zwarte, zwartgevlekte en gekleurde Pieten 
(met en vlag geschminkt op hun gezicht) renden door de straten en deelden heel veel 
pepernoten uit! 
 
In het Rietveld College eindigde de intocht met een feest voor Sinterklaas waar grappen 
werden gemaakt door de Pieten en er onder leiding van Kiwi gedanst werd. 
Er werd een hoop gelachen. Ook werden er nog vragen gesteld door de kinderen aan 
Sinterklaas. Na afloop was er voor alle bezoekertjes een fluitje. Sint, de Pieten, de organisatie 
en niet te vergeten de kinderen vonden het allemaal een geslaagde middag en hebben 
genoten van het programma. 
 

Cultuur/Volwassenenactiviteiten 
 
Tuindorp Bridge 
Voor de vijfde keer was er Tuindorp Bridge, op zaterdag 11 februari 2017. Twintig paren 
kwamen op zaterdagmiddag naar het Huis in de Wijk om met elkaar te kaarten. Iedere 
Tuindorper kan meedoen, met veel of weinig speelervaring. De bridgers komen vooral voor 
de gezelligheid en om andere bridgers uit de wijk te leren kennen. In zes rondes van een half 
uur spelen ze in totaal 24 spellen. Na afloop is de prijsuitreiking en een borrel. Tuindorp 
Bridge is mede mogelijk door de Bridge- en Boekenshop die weer de prijzentafel verzorgde, 
en door bridgedocent Henk Willemsens. SBC Dombo levert de spellen. 
 
Tuindorp Culinair 
Dit jaar organiseerden we weer een nieuwe editie van Tuindorp Culinair. Een gezellige groep 
vrijwilligers nam de organisatie op zich. Tuindorp Culinair is evenement van groot formaat en 
vraagt veel mankracht. Dit jaar was het thema: ‘East meets West’. Meer dan 15 koks kookten 
gerechten met een knipoog naar oosters. Vooraf konden er toegangskaarten gekocht 
worden. Met de toegangskaarten kon je zelf 2 hartige gerechten en 1 zoet gerecht kiezen uit 
het rijkelijke aanbod. Het maximale aantal kaarten was zeer snel uitverkocht. Leden zonder 
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kaarten konden uiteraard wel gezellig komen borrelen. Op de avond zelf verliep alles 
geweldig; het eten was heerlijk, het weer was super, de aankleding was prachtig en de sfeer 
was fantastisch. Tuindorp Culinair is een evenement voor volwassenen. Het was mooi om te 
zien dat velen echt een avondje uit waren. Kortom, het was wederom een zeer geslaagd 
evenement. Veel dank aan alle vrijwilligers. 
 
Yard & Art 
Op 17 september 2017 vond de tweede Yard & Art sale plaats. Zo’n 18 deelnemers hadden 
zich aangemeld. Door de hele wijk hingen de posters en iedereen had er veel zin in. Het 
aanbod van de deelnemers liep uiteen van hippe jurken tot kinderspeelgoed, schilderijen en 
beeldhouwwerken. Ook werden er voetbalschoenen voor een goed doel verkocht. Het was 
gelukkig een stralende dag. Gemiddeld konden de deelnemers rekenen op zo’n 50 bezoekers 
die een heel gezellige dag hadden. Bij elk verkoopplek werd er wel iets leuks georganiseerd, 
van extra kinderverkopen tot kopjes thee. Het zou leuk zijn als dit een traditie wordt. 
 
4 mei 
Ook dit jaar hebben we met de bewoners van Tuindorp weer stil gestaan bij de herdenking 
van de Nederlandse oorlogsslachtoffers. De dodenherdenking heeft plaatsgevonden in het 
Willem de Zwijgerplantsoen, waarbij iedereen welkom werd geheten door wethouder Jeroen 
Kreykamp.  
 
Net als in 2016 zorgde ook dit jaar Domstad Juniororkest, bestaande uit kinderen in de leeftijd 
van 11-15 jaar, voor de uitvoering van een aantal muziekstukken. De leerlingen Annika 
Kerkhof en Isis ten Kate van de OBS en Isabel Klaarenbeek van de Paulus School lazen hun 
zelfgemaakte gedichten voor. Ook droegen zij samen met Jeroen Kreijkamp en een 
bestuurslid van Tuindorps Belang de bloemenkransen die namens de gemeente en 
Tuindorps Belang bij het oorlogsmonument werden gelegd. Wij willen hen nogmaals heel 
hartelijk danken voor het schrijven van de gedichten en de voordracht daarvan. Het was weer 
een waardige herdenking waarvoor ondanks de vakantie veel wijkbewoners samen zijn 
gekomen. 
 
Seniorenreis 
Op 20 juni 2017 was het weer zo ver! Op reis met met onze senioren van Tuindorp voor een 
rondvaart in de Rotterdamse haven. We hadden een lustrum te vieren: al vijf jaar zijn deze 
reisjes een groot succes. Onze reis begon met een verrassing, we werden vervoerd in de 
heuse spelersbus van FC Utrecht compleet met bar en gigantische zithoek. Vaste FC 
Utrecht-chauffeur Ramon reed ons en ontpopte zich ook nog als enthousiaste gids tijdens de 
toeristische terugreis langs onder andere het prachtige Kinderdijk. In de bus hebben we 
luidkeels gezongen voor de verjaardag van mevrouw Van Maarseveen. De deelnemers 
hadden fanatiek plezier met de quiz over allerlei wetenswaardigheden van Rotterdam. Grote 
winnaar was mevrouw Huegen. De rondvaart was fantastisch: heerlijk weer, appeltaart, koffie 
en uitleg over de rijke geschiedenis van de haven. Terug in de bus hebben we geluncht en 
ons snoepzakje opgegeten. Kortom, het was weer een heel gezellige dag! 
 
Lustrum: Tuindorps Belang 85 jaar 
Bijna 800 bewoners, jong en oud, hebben op 2 september 2017 samen gevierd dat Tuindorps 
Belang alweer 85 jaar bestaat. In speeltuin de Pan, het Gerrit Rietveld College, de 
Pauluskerk en wandelend door de wijk waren Tuindorpers te vinden bij een lustrumactiviteit. 
De weergoden waren ons gelukkig goed gezind, want Tuindorp was die dag zeer 
waarschijnlijk de enige plek in Nederland waar het níet regende. 
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De tentoonstelling van Frank van der Pol in het Rietveld zag er uitermate professioneel uit, 
Rob Hufe etaleerde wederom zijn enorme kennis van de Tuindorpse geschiedenis in zijn 
presentatie en de wandelingen door de wijk door Frank van der Pol waren super interessant. 
Ook het mooie optreden van het gerenommeerde kamerkoor 4bij4 in de Pauluskerk was 
onderdeel van de tweede wandeling. 
 
In de sfeervol versierde speeltuin de Pan leek het haast wel een festival waar iedereen zich 
heerlijk vermaakte en iedereen elkaar leek te kennen. De entree was gemoedelijk met een 
kopje koffie en natuurlijk waren de luchtkussens gelijk weer populair. De kop van jut werd flink 
om z’n oren geslagen, maar hoogtepunt was toch wel de enorme circustent met het in Utrecht 
wereldberoemde Circus Snor. Het was een uitverkocht huis met twee voorstellingen met elk 
200 kinderen en stiekem ook best veel ouders. De artiesten goochelden en jongleerden op 
hun best en de kinderen schreeuwden letterlijk van plezier. 
 
Maar laten we de fanatieke bewoners van het stratentoernooi zeker niet vergeten, daar werd 
met man en macht zakgelopen, spijkerbroek gehangen en touw getrokken om de titel van 
beste straat van Tuindorp! En alles werd natuurlijk ondersteund door een vrolijke limonade- 
en chipskraam en de geoliede bar waar weer vele vrijwilligers hun steentje aan bijdroegen. 
 
Met een woordje van de voorzitter, een lokale bittergarnituur en het optreden van de country 
en Americana band Cowboy Vinex begon de BBQ voor maar liefst 550 bezoekers. Het staan 
in de onvermijdelijke BBQ rij werd gelukkig beloond met een heerlijke maaltijd en een gratis 
ijsje van Roberto’s. Waarna er nog tot ver in de avond werd doorgekletst, geborreld en 
gedanst met de honderden buren en vrienden uit de wijk. 
 
Nogmaals dank aan alle wijkbewoners, alle vrijwilligers en de organisatie, het was een 
geweldig lustrumfeest! 

 
Leefbaarheid/Duurzaamheid 
 
In 2017 heeft Tuindorps Belang zich weer ingezet zich voor diverse zaken die bijdragen aan  
de leefbaarheid en duurzaamheid van de wijk. Hierna volgt een selectie van onderwerpen. 
 
Tuinhof Blaucapel is nagenoeg opgeleverd. De wijkvereniging is vertegenwoordigd in de 
klankbordgroep die de gemeente en de ontwikkelaar scherp hield als het ging om veiligheid, 
bereikbaarheid en de mogelijk inpassing van bestaande bomen. 
 
Inmiddels loopt ook de verbouwing van De Gaard en de herinrichting van omliggend 
openbaar gebied. Tuindorps Belang heeft contact met de ontwikkelaar gezocht omdat we niet 
tevreden waren over de tijdelijke verkeersmaatregelen en de communicatie. Vooral ook het 
belang van veilige fietsroutes naar de scholen op de Wevelaan en naar de sportverenigingen 
werden niet goed ingezien. Inmiddels is werk gemaakt van de klachten en worden we actief 
benaderd om te reageren op voorstellen voor maatregelen in vervolgfases van de 
ontwikkeling.  
 
Ook afgelopen jaar was er weer de mogelijkheid voor bewoners om via het bewonersinitiatief 
Energieke Buren te profiteren van collectieve inkoop van spouwmuur- en vloerisolatie en 
zonnepanelen. Het succesvolle Tuindorpse buurtinitiatief is vorig jaar verbreed naar 
omliggende wijken. In de nu lopende campagne heeft ook Oog in Al zich aangesloten. 
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Inmiddels hebben alleen al in Tuindorp ruim 500 adressen aan één of meer 
energiemaatregelen meegedaan.  
 
Een andere initiatiefgroep, Duurzaam Tuindorp, zet zich eveneens in voor een meer 
duurzame wijk. Afgelopen najaar werd, tegelijkertijd met de Yard&Art Sale weer een Repair 
café georganiseerd. Het was niet erg druk maar de resultaten waren wel weer goed. Leuk om 
te zien dat, begeleid door vrijwillige  sleutelaars, kapotte spullen vaak eenvoudig en goed 
weer te herstellen zijn. Dus ook dit krijgt weer een vervolg. 
 
Tuindorp Alert, de What’s App-groep waarmee wijkbewoners elkaar attenderen op verdacht 
gedrag en het verlies of de vondst van persoonlijke eigendommen is inmiddels, met meer dan 
400 deelnemers, ook een gevestigd begrip. Of het door Alert komt is nooit precies aan te 
tonen maar feit is dat de criminaliteit in Tuindorp afgelopen periode flink gedaald is. Wel is 
fietsendiefstal nog een groot probleem maar gelukkig kon een flink aantal bewoners, getipt 
door buurtgenoten, hun eigendom weer terug verkrijgen. Een discussie over of de groep nu 
wel of niet bedoeld is voor vermiste huisdieren nemen we graag voor lief. Aangezien er niet 
dagelijks konijnen ontsnappen en mensen daar vaak minstens zo aan gehecht zijn als aan 
hun fiets/telefoon kan dat uiteraard.  
 

Website & Facebook 
 
Via de website en de Facebookpagina van Tuindorps Belang zijn het afgelopen jaar 
verschillende evenementen aangekondigd. Ook is de digitale registratie voor een aantal 
evenementen voortgezet. Bij het Lustrumfeest hebben ruim 700 volwassenen en kinderen 
zich online aangemeld voor verschillende activiteiten van circusvoorstelling tot BBQ. De 
kaarten moesten voorafgaande aan het feest opgehaald en betaald (BBQ) worden. Bij het 
paaseieren zoeken werden ruim 200 kinderen geregistreerd en het levend Stratego had ruim 
60 geregistreerden. De Sint-commissie kon dit jaar rekening houden met 342 kinderen en 
300 volwassenen. Wederom was er de mogelijkheid voor kinderen om hun vraag aan De Sint 
via het formulier kenbaar te maken. De meeste gestelde vraag ging (uiteraard) over de leeftijd 
van de Sint. Tuindorp Bridge telde 20 teams van elk 2 personen. 
 
Bij de online inschrijving voor de verschillende evenementen dient men aan te geven in 
hoeverre men al lid is van Tuindorps Belang of dat wil worden. In totaal hebben 30 
huishoudens zich als nieuw lid bij de evenementregistraties aangemeld. Naast de inschrijving 
per evenement hebben in de periode februari 2017 t/m januari 2018 65 nieuwe leden zich 
aangemeld via het 'Wordt lid' -formulier. Mogelijk zitten hier ook registraties bij van 
huishoudens die zich via een evenmentinschrijving hebben aangemeld. 
 
Voor het lustrumfeest is een webshop opgezet met daarin verschillende lustrum-producten, 
waaronder ansichtkaarten, Tuindorp posters en speciaalbier. De lustrumartikelen kon je 
online bestellen, vervolgens werden ze thuisbezorgd en konden direct bij aflevering (met pin) 
betaald worden. 
 
Foto’s die zijn gemaakt tijdens de verschillende evenementen zijn na afloop op de website 
gepubliceerd, waaronder de Sint Maarten Lampionnenoptocht, het Sinterklaasfeest en de 
Disco. Naast de aankondigingen van verschillende activiteiten is de website voorzien van  
nieuwsberichten met informatie over Tuindorp in het algemeen.  
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In 2017 zien we wederom dat Facebook een steeds grotere rol binnen de communicatie van 
Tuindorps Belang inneemt. Eind 2017 heeft de Facebookpagina 520 volgers. Dit zijn er zo’n 
50 meer dan in 2016. 
 
Via de Facebookpagina kondigen we de verschillende evenementen aan. Naast de 
aankondigingen wordt de pagina ook ingezet om gevonden/gestolen voorwerpen en vermiste 
huisderen weer bij de rechtmatige eigenaar terug te krijgen. Tevens worden er belangrijke 
berichten uit de wijk weergegeven zoals berichten van de wijkagent of (niet-commerciele) 
activiteiten welke door derden in de wijk georganiseerd worden. 
 
Steeds vaker ontvangt Tuindorps Belang verzoeken om stukken/aankondigingen van derden 
te communiceren. Het bestuur bepaalt of het verzoek geschikt is voor plaatsing op de 
Facebookpagina, de website, in Tuindorp Leest of helemaal niet. Tuindorps Belang is altijd op 
zoek naar de optimale mix van communicatie; wat is interessant voor onze 
leden/wijkbewoners en welk middel zetten wij in om de juiste doelgroep te bereiken. 
 

Tuindorp Leest 
 
Vijf keer per jaar valt Tuindorp Leest bij ongeveer 2200 huishoudens op de mat. Uit peilingen 
blijkt dat het blad goed wordt gelezen. In 2018 zal de oplage uitbreid worden naar 2500 in 
verband met de nieuwe woningen in de wijk, zoals de nieuwbouwprojecten Tuinhof Blaucapel 
en De Kastanjetuin. 
  
Binnen de redactie is er een aantal verschuivingen geweest. Zo hebben we afscheid 
genomen van Susan Koppies en Jesse Pouw (fotograaf). Dank voor jullie inzet. Jesse wil op 
freelance basis nog wel foto's voor ons blijven maken. Daarnaast hebben we versterking 
gekregen van Irene Fraanje. 

 
Bestuur 
 
Afgelopen jaar hebben we binnen het bestuur afscheid genomen van Radboud Kloos en 
Merel Nollen. Hun functie als voorzitters van de Jeugdcommissie zijn overgenomen 
door Ruud Grunder en Mechteld van Rooijen. Mechteld kennen we al wat langer binnen 
Tuindorps Belang. Zij bekleedde tot voor kort binnen het bestuur de functie van secretaris. 
We mogen binnen het bestuur een nieuw gezicht verwelkomen in de functie van secretaris: 
Maaike Rom Colthoff-Kamps. Welkom Ruud en Maaike. 
We willen heel graag Radboud en Merel bedanken voor hun inzet en enorme toewijding aan 
onze vereniging. Ook veel dank aan Michiel Verkade voor zijn bijdrage dit jaar. Michiel neemt 
geen zitting meer in het bestuur maar blijft wel de zaken rondom de website behartigen. Wij 
zijn erg blij dat hij zich blijft inzetten voor onze website. Daarnaast gaat onze dank uit naar 
alle andere vrijwilligers, zonder hen is het niet mogelijk om onze vereniging te laten zijn wat 
het nu is! 

 
Tot slot 
 
Tuindorps Belang blijft groeien en bloeien met eind 2017 943 leden, waarvan 798 gezinnen 
zijn en 145 in de categorie eenpersoonshuishoudens cq 65+ vallen. Tuindorps Belang is een 
actieve organisatie die veel organiseert. Mede door onze doelgroep zijn de meeste 
activiteiten gericht op de jeugd, maar het aantal activiteiten voor volwassenen neemt toe. Wij 
proberen te zorgen voor een zo goed mogelijk aanbod voor een brede doelgroep 
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Door de vele activiteiten die Tuindorps Belang organiseert, ontstaat er een grote sociale 
cohesie in de wijk. Mensen leren mensen kennen uit andere straten, van andere scholen, van 
andere leeftijden, ed. Daarnaast weten bewoners ook steeds vaker Tuindorps Belang te 
vinden via Tuindorp Leest, de website en Facebook. Het doel van Tuindorps Belang is het 
behartigen van de belangen van de bewoners en samen een gezellige, veilige en vooral 
leuke leefomgeving creëren. 
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Financiën 2017 
 
 
Balans 2017 
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Inkomsten en uitgaven 2017  
 

 

maal € 1,- Begroting 2017 Realisatie 2017

ink. uitg. saldo ink. uitg. saldo

Inkomsten

Contributie 12.500    13.203    

Subsidie Gemeente Utrecht 4.500     5.000     

Opbrengst advertenties TL 2.250     2.856     

Rente opbrengsten 19         39         

Oranjevereniging 4.000     4.400     

Diversen 1.349     

24.618    25.498    

Activiteiten

Disco 2.500     -3.800    -1.300    4.212     -4.135    77          

Wijnproeven -        -         -         

Bridge drive -300       -300       -259       -259       

4-mei herdenking -1.000    -1.000    -1.078    -1.078     

Paaseieren zoeken -400       -400       -272       -272       

Koningsdag 5.000     -7.000    -2.000    8.550     -9.984    -1.434     

Seniorenactiviteit 400        -1.250    -850       400        -1.172    -772       

Straattekenen -200       -200       -214       -214       

TD Camping -         -         

Puberactiviteit -500       -500       -         

Lampionoptocht -700       -700       -684       -684       

Sinterklaas -3.000    -3.000    -3.623    -3.623     

Oktoberfest

Tuindorop Culinair 5.000     -6.500    -1.500    5.979     -5.496    483         

-11.750  -7.776     

Lustrum

Vrijval Lustrumvoorziening 3.500     3.500      3.500     3.500      

Tuindorp tekening -2.200    -2.200    -2.142    -2.142     

Lustrum producten 3.000     -3.000    -         323        -917       -594       

Tuindorps-blond 2.600     -         2.600      1.686     1.686      

Familiedag -        -8.500    -8.500    9.627     -18.138   -8.511     

-4.600    -6.061     

Communicatie

Tuindorp Leest drukken -4.070    -3.494    

Tuindorp Leest bezorgen -552       -525       

Communicatie -300       -351       

Printen flyers en posters -1.200    -1.143    

Huisstijl en website -100       -94         

-6.222    -5.607     

Algemene kosten

Stakeholders activiteit -750       -880       

Duurzaamheid -500       -43         

Bestuur -500       -515       

Verzekering -500       -486       

Ledenadministratie -500       -523       

Huur opslagruimte -1.296    -1.343    

Onderhoud AED

Bankkosten -400       -278       

-4.446    -4.068     

Toevoeging voorziening AED -1.650    -1.650     

Totaal 46.618   -49.018  -2.400    59.775   -59.439  336          
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Toelichting op de Inkomsten en Uitgaven de Balans 2017 
 
De inkomsten maar vooral de uitgaven van Tuindorps Belang zijn als gevolg van de viering 
van het 17e lustrum in 2017 aanzienlijk hoger dan in andere jaren. De inkomsten en uitgaven 
waren in 2017 bijna € 60.000,- tegen iets meer dan € 40.000,- in voorgaande jaren.  
 
Aan de uitgavekant is de begroting van 2017 met bijna € 10.000,- overschreden terwijl er 
€ 13.000,- meer inkomsten waren. Het gevolg hiervan is een winst van € 336,- in plaat van 
een begroot verlies van € 2.400,-. 
 
Inkomsten en Uitgaven 
 
Contributie 
Ondanks de contributieverhoging in 2017 is het aantal leden van de vereniging iets 
toegenomen ten opzichte van 2016. Eind 2017 zijn het er 943 tegen 935 leden eind 2016. 
 
Subsidie Gemeente Utrecht 
De gemeente heeft een toezegging gedaan van € 5.000,- uit het Initiatievenfonds. Hiervan is 
€ 4.000,- reeds aan ons betaald. Of de laatste € 1.000,- volledig zal worden uitgekeerd, zal 
het Wijkbureau namens de gemeente Utrecht aan de hand van deze jaarrekening 
beoordelen.  
 
Advertenties Tuindorp Leest   
Als gevolg van iets meer advertenties en een wat andere prijsstelling, zijn de inkomsten van 
de advertentieverkoop van Tuindorp Leest hoger uitgevallen dan begroot. 
 
UOC 
Wij hebben in 2017 als oranje vereniging een hogere bijdrage van het Utrechts Oranje 
Comité ontvangen.   
 
Diversen 
Het bestuur heeft besloten de openstaande factuur van € 1.349,- pas na tenminste vijf jaar in 
plaats van vier jaar te laten vrijvallen 
 
Activiteiten 
 
Disco 
Als gevolg van een hogere opbrengst van € 1.700,- en hogere uitgaven van € 300,- valt het 
resultaat € 1.400,- positiever uit dan begroot.  
 
Koningsdag 
De opbrengsten van Koningsdag zijn in 2017 ondanks de regenbui aan het begin van de dag 
weer hoger geweest dan begroot. De hogere uitgaven voor Koningsdag zijn een gevolg van 
extra georganiseerde activiteiten in verband met het lustrum en hogere inkoopkosten van de 
omzet van fris, bier, broodjes en wijn. Een positieve afwijking van de begroting met bijna 
€ 600,- 
 
Puberactiviteit 
Met het niet doorgaan van de puberactiviteit zijn de uitgaven € 500,- lager dan begroot. 
 
Sinterklaas 
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Dit jaar is gekozen de intocht van Sinterklaas met een treintje te doen waardoor de uitgaven 
ongeveer € 600,- hoger zijn dan begroot. 
 
Tuindorp Culinair 
Als gevolg van lagere kosten en hogere opbrengsten is het saldo van Tuindorp Culinair 
€ 500,- positief in plaats van negatief € 1.500,- zoals begroot was. Een positieve afwijking van 
de begroting van € 2.000,-. 
 
Lustrum 
 
Lustrumproducten 
De verkoop van de lustrumproducten is tegengevallen. Deze post was kostendekkend 
begroot maar is met een negatief resultaat van bijna € 600,- afgesloten. Ook voor de verkoop 
van Tuindorps Blond geldt dat de verkopen lager waren dan het bestuur heeft ingeschat. 
 
Familiedag 
Zowel de uitgaven als de inkomsten van de familiedag zijn veel hoger uitgevallen dan 
begroot. Het bestuur had het voornemen om van de bezoekers geen bijdrage te vragen. Toen 
duidelijk werd dat er onder andere een grote barbecue zou worden georganiseerd (600 
personen) is tussentijds besloten de begroting aan te passen. Het resultaat van de familiedag 
is wel conform de begroting. 
 
Overig 
 
Tuindorp Leest 
De kosten van het drukken van Tuindorp Leest en het opmaken ervan dat tegenwoordig door 
de redactie zelf wordt gedaan heeft bijna € 600,- minder gekost dan begroot.  
 
Duurzaamheid 
Van het budget van duurzaamheid is slechts € 43,- van de begrootte € 500,- uitgegeven. 
 
Aanschaf AED 
Het bestuur van Tuindorps Belang is van mening dat er vooral in de avonduren wanneer de 
Prinsenhof gesloten is, er een tekort aan bereikbare AED’s is in onze wijk. Besloten is 
daarom een AED aan te schaffen. Omdat de plaats waar de AED komt te hangen van stroom 
moet zijn voorzien, is de aanschaf en plaatsing ervan even uitgesteld tot in 2018 maar zal de 
aanschaf ervan wel ten laste van het resultaat van 2017 komen.  
 
Saldo inkomsten en uitgaven  
Het positieve saldo van € 336,- over het jaar 2017 komt ten gunste van het kapitaal van 
Vereniging Tuindorps Belang. 
 
 
Balans 
 
Na verwerking van het resultaat over 2017 bedraagt het kapitaal van de vereniging per 31 
december 2017 € 10.893,-. Naar de mening van het bestuur is dit een gezonde buffer voor de 
vereniging.   
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Activiteitenoverzicht Tuindorps Belang 2018 

 

 
zaterdag 3 februari 2018 
 

 
Kids disco & 30+ disco 

 
zaterdag 3 februari 2018 
 

 
Bridgetoernooi 

 
dinsdag 13 februari 2018 
 

 
Algemene Leden Vergadering 

 
zaterdag 31 maart 2018 
 

 
Paaseieren zoeken & Levend Stratego 

 
vrijdag 27 april 2018 
 

 
Koningsdag 

 
vrijdag 4 mei 2018 
 

 
Dodenherdenking 

 
woensdag 30 mei 2018 
(reservedatum: woensdag 13 juni 
2018) 
 

 
Straattekenen 

 
mei/juni 2018 
 

 
Seniorenreis 

 
zaterdag 14 t/m zondag 15 juli 2018 
 

 
Tuindorp Camping 

 
zaterdag 22 september 2018 
 

 
Oktoberfest 

 
zaterdag 6 oktober 2018 
 

 
Vliegerwedstrijd voor jong & oud 

 
zondag 11 november 2018 
 

 
St. Maarten lampionnenoptocht 

 
zaterdag 24 november 2018 
 

 
Sinterklaas 

 
Wijnproeven zal waarschijnlijk in oktober of november plaatsvinden. 
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Begroting 2018 
 
 

  

maal € 1,- Begroting 2017 Realisatie 2017 Begroting 2018

ink. uitg. saldo ink. uitg. saldo ink. uitg. saldo

Inkomsten

Contributie 12.500   13.203    13.000    

Subsidie Gemeente Utrecht 4.500     5.000     4.500     

Opbrengst advertenties TL 2.250     2.856     2.750     

Rente opbrengsten 19         39         -        

Oranjevereniging 4.000     4.400     4.000     

Diversen 1.349     

24.618   25.498   24.250   

Activiteiten

Disco 2.500     -3.800   -1.300    4.212     -4.135    77         2.500     -4.300    -1.800    

Wijnproeven -        -        -        2.400     -3.000    -600      

Bridge drive -300      -300      -259      -259      -300      -300      

4-mei herdenking -1.000   -1.000    -1.078    -1.078    -1.100    -1.100    

Paaseieren zoeken -400      -400      -272      -272      -400      -400      

Koningsdag 5.000     -7.000   -2.000    8.550     -9.984    -1.434    5.000     -7.500    -2.500    

Seniorenactiviteit 400       -1.250   -850      400        -1.172    -772      400        -1.250    -850      

Straattekenen -200      -200      -214      -214      -200      -200      

TD Camping -        -        4.000     -5.000    -1.000    

Puberactiviteit -500      -500      -        -500      -500      

Lampionoptocht -700      -700      -684      -684      -700      -700      

Sinterklaas -3.000   -3.000    -3.623    -3.623    -3.000    -3.000    

Oktoberfest -1.500    -1.500    

Tuindorop Culinair 5.000     -6.500   -1.500    5.979     -5.496    483        

-11.750 -7.776    -14.450 

Lustrum

Vrijval Lustrumvoorziening 3.500     3.500     3.500     3.500     

Tuindorp tekening -2.200   -2.200    -2.142    -2.142    

Lustrum producten 3.000     -3.000   -        323        -917      -594      

Tuindorps-blond 2.600     -        2.600     1.686     1.686     

Familiedag -        -8.500   -8.500    9.627     -18.138  -8.511    

-4.600    -6.061    -         

Communicatie

Tuindorp Leest drukken -4.070   -3.494    -4.000    

Tuindorp Leest bezorgen -552      -525      -600      

Communicatie -300      -351      -300      

Printen flyers en posters -1.200   -1.143    -1.200    

Huisstijl en website -100      -94        -100      

-6.222    -5.607    -6.200    

Algemene kosten

Stakeholders activiteit -750      -880      -850      

Duurzaamheid -500      -43        -500      

Bestuur -500      -515      -500      

Verzekering -500      -486      -500      

Ledenadministratie -500      -523      -500      

Huur opslagruimte -1.296   -1.343    -1.296    

Onderhoud AED -200      

Bankkosten -400      -278      -400      

-4.446    -4.068    -4.746    

Toevoeging voorziening AED -1.650    -1.650    

Totaal 46.618   -49.018  -2.400    59.775    -59.439  336        38.550    -39.696  -1.146 
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Toelichting op de begroting 2018 
 
Na een druk lustrumjaar belooft 2018 financieel een wat rustiger jaar te worden.  
 

- Omdat er ruimte is in de begroting stelt het bestuur voor de Disco en Koningsdag een 
iets hoger budget voor. 
 

- De bijdrage door de vereniging voor het Wijnproeven zal lager zijn dan in voorgaande 
jaren, namelijk circa € 10,- per persoon. 
 

- Voor het Oktoberfest is financiële ruimte gemaakt voor de huur van de circustent die 
ook tijdens het lustrum gehuurd is. De overige kosten zullen door de inkomsten 
gedekt moeten worden. Omdat we geen ervaring hebben met deze activiteit is alleen 
het saldo begroot. De organisatoren zullen vooraf een begroting aan het bestuur 
moeten voorleggen. 
 

- Als gevolg van de nieuwbouw in de wijk zal de oplage van Tuindorp Leest groter zijn 
en de kosten derhalve hoger dan in 2017. 
 

- Door de aanschaf van de AED zal er jaarlijks onderhoud aan het apparaat moeten 
worden gepleegd. 

  
 
De totale inkomsten worden begroot op € 38.550,- ten opzichte van € 39.696,- aan uitgaven 
hetgeen resulteert in een negatief begroot resultaat van € 1.146,-. 
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