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Jaarverslag 2018 van de Vereniging Tuindorps Belang 
 
In dit jaarverslag worden de activiteiten beschreven die door de verschillende onderdelen van 
de vereniging zijn uitgevoerd in 2018. Deze onderdelen zijn: 
 

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

 
Jeugdactiviteiten 
 
Kinderdisco en 30+ disco 
Op zaterdag 3 februari vond in 2018 traditiegetrouw de kinder- en volwassenendisco plaats in 
het Gerrit Rietveld College. De DJ die in 2017 draaide, was ook in 2018 van de partij. 
Overdag was de animo als vanouds groot en ook in de avond was de dansvloer weer goed 
gevuld. 

Het thema van de disco was ‘Winterwonderland’ voor de kinderen. Dit jaar was aan de 
scholen gevraagd of zij de kinderen iets wilden laten knutselen dat aansloot bij het thema. 
Naast de verdere aankleding van de zaal, waren op allerlei plekken knutsels van de kinderen 
opgehangen. Al met al een heel gezellig beeld. Zo’n 300 kinderen, als vanouds gesplitst in de 
groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8, konden zich helemaal uitleven. Verschillende levende Olaf 
sneeuwpoppen en prachtige Elsa’s liepen rond, als in een echte Frozen film.  

Een dans workshop maakte het feest compleet, om maar niet te zwijgen over de broodjes 
worst. De kinderen genoten op en top. Overigens was de wachtrij op een gegeven moment 
best lang voor de kinderen, waardoor we besloten hebben om voor hen de toegang in 2019 
gratis te laten zijn. 

Het thema voor de volwassenen was ‘Apres Ski Hut’. De ongeveer 130 volwassenen hadden 
zich weer uitgeleefd op het thema. Verschillende bergbeklimmers, skiërs en natuurlijk een 
grote groep aan mensen in dirndl en lederhosen bevolkten de dansvloer. Doordat we in de 
aanloop al kaarten hadden verkocht en dit jaar met twee pinapparaten konden werken, bleef 
de wachtrij beperkt. Een goede leer voor het volgende jaar was de check op de datums van 
Carnaval en de finale van Wie is de Mol, die beide in hetzelfde weekend plaatsvonden. 
Kortom, in 2019 zorgen we er voor dat het feest niet samen valt met deze beide events. 

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. Dit jaar op zaterdag 31 maart. Net als afgelopen jaar waren er 2 
paashazen, die op de dag voorafgaand aan het evenement vast een oefenrondje door de 
speeltuin maakten. De 2 paashazen leefden zich heerlijk in hun rol in en hupsten door 
speeltuin ‘de Pan’ met een grote groep aan kinderen achter zich aan. De kinderen waren 
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goed getraind in het herkennen van de verstopte eieren, waardoor het een flinke klus was om 
voldoende eieren verstopt te houden. Nieuw dit jaar was een klein veldje dat speciaal voor de 
allerkleinsten vrij werd gehouden om daar rustig eieren te kunnen zoeken. Voor de kinderen 
was er verder limonade en cake, voor de ouders koffie met cake. Zowel kinderen als ouders 
vermaakten zich prima! Bij vertrek kregen de kinderen dit jaar een lekkere verrassing. 

Verder was er voor de grotere kinderen Levend Stratego georganiseerd. Ook dit jaar moesten 
we de grote groep kinderen weer splitsen in twee verschillende groepen. De ene groep bij het 
Willem de Zwijgerplantsoen, 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 lekkere 
versnapering. 

Koningsdag 
Vrijdag 27 april was het Koningsdag. Om 10 uur werd de vlag gehezen, waarna de vrijmarkt 
van start ging. Maar als vanouds was toen al een hele groep vrijwilligers bezig geweest om 
alles op te bouwen en klaar te zetten. Tegelijkertijd waren bij het krieken van de dag de 
eerste verkopers al aanwezig om het beste plekje te veroveren. Naast allerlei spullen die van 
zolder waren gehaald in afwachting van een nieuwe koper, verkochten er ook veel mensen 
allerlei zelfgemaakte lekkernijen, zoals limonade en natuurlijk cupcakes. In de ochtend en de 
vroege middag verwisselden zo dan ook veel spullen van eigenaar. Ook onze burgermeester 
kwam traditiegetrouw een kijkje nemen en kocht en passant nog een aantal snuisterijen. 
Opvallend is dat de trend van bezoekers van buiten de wijk toe verder door lijkt te gaan. 

Naast de vrijmarkt was er ook plaats voor andere ontspanning. Zo was er voor de kinderen 
een tweetal springkussens, een klimmuur, een trommelworkshop en natuurlijk schminkers. 
De volwassenen vermaakten zich goed onder de tonen van de DJ en de kinderen genoten 
met volle teugen. Op het gebied van eten was er ook dit jaar een hotdogkraam, waar ook friet 
en hamburgers gekocht kon worden.  

De dag was ondanks het koude karakter, het werd 13,7 graden, 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 30 mei met een ruime opkomst van meer 
dan 200 kinderen. Het thema was ‘Circus’. Juryleden met passie voor tekenen namen hun 
taak serieus. Ze reikten aan de mooiste, creatiefste en leukste krijttekeningen zomerse 
prijsjes uit. Alle kinderen kregen wat te drinken en wat lekkers. Een heerlijke middag! 
 
Tuindorp Camping 2018 
Op zaterdag 7 en zondag 8 juli, traditioneel het eerste weekend van de zomervakantie, werd 
het Willem de Zwijgerplantsoen voor de derde keer omgetoverd tot een Tuindorp (participatie) 
camping. 
 
Meer dan andere jaren was er een variëteit aan kampeermiddelen. Tenten, vouwwagens, 
busjes, campers, caravans en natuurlijk de toiletwagen namen op zaterdag positie in. 
Evenals andere jaren was er een bar, activiteitenprogramma, live optredens, dj en een grote 
 gezamenlijke barbecue. Het weer was, net als de rest van de zomer, fantastisch. 
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Vanaf 10 uur werd het gehele plantsoen vol gezet met de kampeermiddelen. Ruim honderd 
kampeerders maakten die dag hun opwachting. Het campinggevoel was al snel aanwezig. 
Men maakte kennis met de buren, dronk een kopje koffie aan de bar, maakte gebruik van de 
lunch via de camping en velen deden mee aan de activiteiten die al snel begonnen. Er waren 
spelletjes voor jong en oud. Aan het einde van de middag waren er optredens van Carola 
Kraaij met smartlappenbingo, Duo Nachtschade en ook trad Stella (van The Voice Kids) op. 
Ook de bonte avond werd weer druk bezocht evenals de barbecue waardoor het aantal 
campingbewoners, voor een aantal uren, zich gemakkelijk verdubbelde. 
 
Natuurlijk werd er daarna door de kinderen nog flink gekeet in de tenten. Het werd gezellig 
laat aan de bar. Geheel conform de belofte aan de buurt ging de muziek om middernacht uit 
en werd het weer rustig op het Willem de Zwijgerplantsoen. Desondanks stonden de eerste 
mensen zondagochtend  al weer vroeg naast hun tent. Na een gezellig gezamenlijk ontbijt, 
was het helaas tijd om de tenten weer af te breken. Velen gingen op weg naar de 
vakantiebestemming van deze zomer om daar dit fantastische vakantiegevoel verder voort te 
zetten. 
 
De camping was mede zo'n succes omdat elke kampeerder de handen uit de mouwen stak. 
Bij de reservering van een kampeerplek heeft elke kampeerder zich ingeschreven voor hulp 
bij diverse activiteiten. Waarvoor allemaal dank. De organisatie van de camping heeft een 
oproep gedaan om een nieuw organiserend comité te vormen. Het lijkt erop dat er een groep 
vrijwilligers is opgestaan om de organisatie van de volgende Tuindorp Camping op zich te 
nemen. Het is een mooie traditie aan het begin van de zomervakantie! 
 
Sint Maarten Lampionnenoptocht  
Op zondagavond 11 november vond de Lampionnenoptocht ter gelegenheid van Sint 
Maarten weer plaats. Om half zeven was de start van de optocht bij het Willem de 
Zwijgerplantsoen. Aangezien het in 2017 zeer goed beviel om geen vaste route te hanteren, 
werd in 2018 dezelfde methodiek gehanteerd. Wederom 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 ook dit jaar weer groot bij de meeste 
kinderen.  
 
Het VW-busje met DJ dat we afgelopen jaar hadden gebruikt, werd ook dit jaar weer uit de 
kast getrokken. Het wagentje reed door de wijk en 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. 
 
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 
de donateurs hiervoor hartelijk danken. 
 
Sinterklaasintocht  
Op zaterdag 24 november verwelkomden we Sint en zijn Pieten weer in de wijk. Het thema 
was dit jaar ‘Sinterklaas op de Boerderij’. Sint reed rond in een wagen met daarvoor enkele 
paarden. Een en ander onder begeleiding van een Pietenband.  
 
Ook dit jaar konden de kinderen vooraf weer een mooie kleurplaat maken en deze aan 
Sinterklaas of zijn Pieten geven. Voor de kinderen die de mooiste kleurplaat hadden gemaakt 
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was er dit jaar een leuk prijsje. Zwarte en roetveeg-Pieten renden door de straten en deelden 
heel veel pepernoten en snoepgoed 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. Net als afgelopen jaren beantwoordde Sinterklaas weer een aantal vragen van de 
kinderen. Na afloop was er voor alle bezoekertjes een klein cadeautje. Sint, de Pieten, de 
organisatie en niet te vergeten de kinderen vonden het allemaal een geslaagde middag en 
hebben genoten van het programma.  
 
Enkele ouders hadden vragen over de Pieten, de kleurstelling daarvan en over het eventueel 
te jolige karakter van de bijeenkomst. Deze opmerkingen zijn vanzelfsprekend beantwoord en 
de input wordt meegenomen in de organisatie van volgend jaar. 
 

Cultuur/Volwassenenactiviteiten 
 
Oktoberfest 
Op zaterdag 13 oktober werd voor het eerst het Oktoberfest georganiseerd. In speeltuin ‘de 
Pan’ werd op de 12e een heuse circustent opgezet door de organisatie en enkele vrijwilligers. 
De volgende dag bleek dat het de warmste 13 oktoberdag ooit zou worden, met een 
temperatuur van maar liefst 26 graden. Tijdens de start van het feest stonden de meeste 
mensen dan ook nog buiten de tent. In de loop van de avond verschoof het publiek steeds 
meer richting en in de tent. 
 
Ruim 150 mensen namen deel aan het feest, waarbij opviel dat er een grote verscheidenheid 
aan deelnemers was. Zo liepen er een aantal studenten rond, maar ook flink wat ouderen, 
waarmee het een gemêleerd gezelschap was. Een groot deel van de mensen had een dirndl 
of lederhosen aangetrokken, zodat de sfeer echt een beetje Bayerisch werd. 
 
Aan de inwendige mens was gedacht door onder meer heerlijke haantjes met patat en salade 
te serveren. Deze vonden gretig aftrek. Daarnaast werd het eerste fust gratis aangeboden, 
waardoor vanaf het begin al een flink aantal mensen aanwezig was. Een goede leer voor 
komende activiteiten. Ook nieuw was dat leden van Tuindorps Belang zich ruim van tevoren 
konden opgeven en ook vooraf hun toegangskaart konden betalen. Hiermee werden lange 
wachtrijen voorkomen, wat leidde tot een effectieve stroom aan mensen. 
 
Vooraf was er enige angst over eventueel geluidsoverlast voor de omwonenden. Door echter 
de boxen richting de Eykmanlaan de richten, werd dit beperkt. De direct omwonenden gaven 
de volgende dag aan dat zij geen enkele overlast hebben ervaren. 
 
Al met al was de eerste versie van het Oktoberfest een groot succes!  
 
Tuindorp Bridge 
Bridgende tuindorpers kwamen vorig jaar op 3 februari 2018 weer bij elkaar voor de jaarlijkse 
Tuindorp Bridge. Achttien 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 speelden de bridgers in totaal 24 spellen. Na afloop 
was de prijsuitreiking en een borrel. Tuindorp Bridge werd mede mogelijk gemaakt door de 
Bridge- en Boekenshop die weer de prijzentafel verzorgde, en door bridgedocent Henk 
Willemsens. SBC Dombo leverde de spellen. 
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4 mei 
Dit jaar hebben we met de bewoners van Tuindorp weer stil gestaan bij de herdenking van de 
Nederlandse oorlogsslachtoffers. De dodenherdenking heeft plaatsgevonden in een zonnig 
Willem de Zwijgerplantsoen, waarbij iedereen welkom werd geheten door wethouder Jeroen 
Kreijkamp. 
  
Ook dit jaar zorgde het Domstad Juniororkest, bestaande uit kinderen in de leeftijd van 11-15 
jaar, voor de uitvoering van een aantal muziekstukken. De leerlingen Kaatje Thalen en Wies 
Jordi van de OBS Tuindorp, Vivienne Verheul en Linde van Dijk van de Paulusschool en 
Geke Jongebreur van Basisschool De Regenboog 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 de scholieren nogmaals 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 
De seniorenreis vond dit jaar plaats op dinsdag 2 oktober 2018. Bestemming was het 
Nationaal Onderwijs Museum in Dordrecht.  
 
Hoewel het buiten nat en grijs was, was het onthaal in de Pauluskerk warm en met verse 
koffie. Met 22 personen aan boord, meest Tuindorpelingen en daarbij nog enkelen uit de 
directe omgeving, vertrok men – met snoepzak – in de bus naar Dordrecht. Ter plaatse is de 
groep in tweeën gesplitst en volgde er een rondleiding van een uur. De deelnemers 
verwonderden zich over de vele voorwerpen die tentoongesteld zijn, zoals de schoolplaten 
van Jetses, agenda’s, rapporten, schoolfoto’s, diploma’s, getuigschriften als oorkondes, lei en 
griffel, enzovoorts. Ook staat er een prachtig “kaartenhuis”, gemaakt van ansichtkaarten met 
afbeeldingen van allerlei schoolgebouwen uit heel Nederland.  
 
Om 13.30 uur vertrok de bus weer richting Utrecht. Met een zonnetje erbij en smakelijke 
broodjes, sap en fruit voor onderweg verliep de terugreis voorspoedig en is de bus om 15.00 
uur weer bij de Pauluskerk teruggekeerd. 
 

Leefbaarheid/Duurzaamheid 
 
In 2018 heeft Tuindorps Belang zich weer ingezet zich voor diverse zaken die bijdragen aan  
de leefbaarheid en duurzaamheid van de wijk. 
 
Leefbaarheid 
Tuindorp Alert, de WhatsAppgroep waarmee wijkbewoners elkaar attenderen op verdacht 
gedrag en het verlies of de vondst van persoonlijke eigendommen groeide door naar bijna 
450 deelnemers. Tuindorp Alert is zo de grootste meest actieve Alertapp in Utrecht. Politie en 
wijkbureau Noordoost ervaren dat het bijdraagt aan een spectaculaire afname van 
criminaliteit in de wijk. Eind 2018 heeft burgemeester Jan van Zanen de wijkvereniging 
hiervoor persoonlijk bedankt. 
 
De verbouwing van De Gaard heeft forse gevolgen voor de bereikbaarheid van het 
winkelcentrum, dependances van de basisscholen en sportpark Voordorp. 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 
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de scholen op de Wevelaan en naar de sportverenigingen werd aanvankelijk onvoldoende 
ingezien. Inmiddels is er met de ontwikkelaar een goede afstemming tot stand gekomen en 
hebben ontwikkelaar en aannemers bij wijzigingen van de situatie per bouwfase meer 
aandacht voor fietsers en voetgangers. 
 
Duurzaamheid 
De initiatiefgroep Duurzaam Tuindorp zet zich met verschillende activiteiten in voor een meer 
duurzame wijk. Afgelopen jaar werd weer een aantal keer het Repair café georganiseerd. Dit 
initiatief is steeds meer bekend aan het worden, blijkens de toename in de belangstelling ten 
opzichte van het voorgaande jaar. In een gezellige sfeer lukte het vaak weer om, begeleid 
door vrijwillige sleutelaars, kapotte spullen te herstellen. In juni werd een lezing gehouden 
door een stadsecoloog over stadsnatuur en de mogelijkheden die er zijn om daar in je tuin 
actief een bijdrage aan te leveren. In het najaar was de informatieve bijeenkomst ‘Van gas 
los’ in de Pauluskerk. Hieruit is een initiatiefgroep gevormd, Warm Tuindorp, die verkent 
welke passende alternatieven er zijn voor aardgas. Met belangrijke aandacht voor het comfort 
van de woningen.  
 
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. Uit de duidelijke toename van de belangstelling in de buurt is het groeiende 
bewustzijn bij bewoners voor de noodzakelijke verduurzaming van onze woningen af te 
leiden. 
 

Website & Facebook 
 
Aankondiging van en registratie voor evenementen 
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. Dit jaar hebben we voor het eerst ook kaarten voor evenementen 
via de website verkocht. Na inschrijving ontvangt de inschrijver een betaalverzoek via de 
mobiele telefoon. 
 
Bij het paaseieren zoeken waren ruim 125 kinderen geregistreerd waarvan 14 aanmeldingen 
als nieuw lid van Tuindorps Belang. De Sinterklaascommissie kon dit jaar rekening houden 
met 295 kinderen waarvan 9 aanmeldingen als nieuw lid. Het Oktoberfest had 85 
geregistreerden waarvan 3 nieuwe leden. Naast de inschrijving per evenement hebben in 
2018 twintig nieuwe leden zich aangemeld via het 'Wordt lid' -formulier. Mogelijk zitten hier 
ook registraties bij van huishoudens die zich via een evenementinschrijving hebben 
aangemeld. 
 
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.  
 
Social media 
In 2018 zien we wederom dat Facebook een steeds grotere rol binnen de communicatie van 
Tuindorps Belang inneemt. Eind 2018 heeft de Facebookpagina 547 volgers. Dit zijn er zo’n 
30 meer dan in 2017. 
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Via de Facebookpagina kondigen we de verschillende evenementen aan. Naast de 
aankondigingen wordt de pagina ook ingezet om gevonden/gestolen voorwerpen en vermiste 
huisdieren weer bij de rechtmatige eigenaar terug te krijgen. Tevens worden er belangrijke 
berichten uit de wijk weergegeven zoals berichten van de wijkagent of (niet-commerciële) 
activiteiten welke door derden in de wijk georganiseerd worden. 
 
In verband met de toename in populariteit van Instagram, heeft het bestuur overwogen om 
ook een Tuindorps Belang Instagramaccount te openen. Echter is het bestuur er op dit 
moment nog niet uit of dit medium niet te openbaar is en het dus veel mensen van buiten 
Tuindorp zal aantrekken op de evenementen. Dit is vanzelfsprekend niet wenselijk. Het 
bestuur zal het komende jaar onderzoeken of er andere mogelijkheden zijn. 
 
Publicatieverzoeken 
Steeds vaker ontvangt Tuindorps Belang verzoeken om stukken/aankondigingen van derden 
te communiceren via haar kanalen. 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. 
Privacy 
Begin 2018 is de beveiliging van de website en de privacy van de website-bezoekers onder 
de loep genomen. Per 25 mei 2018 is namelijk de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Deze wetgeving geldt voor iedereen die 
persoonsgegevens verzamelt van Europese burgers. Met de komst van de nieuwe regels 
staan personen sterker in het beschermen van hun (online) privacy. Deze wetgeving geldt 
ook voor Tuindorps Belang en haar website tuindorpsbelang.nl. Temeer omdat website-
bezoekers zich via een online formulier kunnen inschrijven voor de verschillende 
evenementen van Tuindorps Belang.  
 
Activeren beveiligingscertificaat 
Als eerste is de website achter een SSL-certificaat gezet. Je herkent dit certificaat aan de 
vermelding https met een groen slotje in de url-balk. Bezoekers zien daarmee dat hun 
website-bezoek is beveiligd. Gegevens die zij invullen in een registratieformulier (naam, 
adres, IBAN, etc.) komen nu beveiligd binnen op de website. De verbinding is daarmee 
encrypted. 
 
Verwijderen data 
Via de online registraties per evenement ontstaat een lijst met NAW-gegevens. Die gegevens 
worden verzameld in de database van de website. Zodra een evenement is afgelopen 
worden alle registraties verwijderd. Daarmee blijft privacygevoelige informatie niet onnodig 
achter in de website. 
 
Privacyverklaring 
De website is voorzien van een privacyverklaring. Websitebezoekers kunnen hierin lezen op 
welke wijze Tuindorps Belang omgaat met de privacy van haar bezoekers. Tuindorps Belang 
wil daar op een zorgvuldige, correcte en transparante manier mee omgaan. Onder andere 
verzamelen wij alleen de hoognodige gegevens, en bewaren we ze niet langer dan 
noodzakelijk. Bij de registratie voor een evenement dien je nu akkoord te gaan met deze 
verklaring. Zie https://www.tuindorpsbelang.nl/avg/. 
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Webshop lustrumartikelen 
Voor het lustrumfeest in 2017 is een webshop opgezet met daarin verschillende lustrum-
producten, waaronder ansichtkaarten, Tuindorpposters en speciaalbier. De lustrumartikelen 
kon je online bestellen, vervolgens werden ze thuisbezorgd en konden deze direct bij 
aflevering (met pin) betaald worden. Rond februari 2018 hebben we de webshop weer 
gesloten. 
 

Tuindorp Leest 
 
Het wijkblad 'Tuindorp Leest' wordt vijf keer per jaar in geheel Tuindorp huis-aan-huis 
bezorgd (oplage: 2500 stuks). Vanaf begin 2018 wordt het blad op een ander soort papier 
(150 grams houtvrij silk mc) gedrukt dan de afgelopen jaren het geval was. Op dit nieuwe 
papier komen de foto's scherper over en de kleuren zijn mooier; een grote verbetering. 
 
Uit de enthousiaste reacties van lezers blijkt dat Tuindorp Leest goed gewaardeerd wordt. 
Zowel over het uiterlijk van het blad als over de veelzijdige inhoud is men te spreken. Vooral 
de column maakt regelmatig iets los bij de lezers en dit levert vaak reacties op. 
 
In de redactie zijn ook dit jaar zijn weer enkele verschuivingen geweest. Mechteld van 
Rooijen is gestopt met haar werkzaamheden voor het blad. Wij danken haar voor haar inzet. 
Gelukkig heeft de redactie ook versterking gekregen, en wel van Jan Willem Menkveld en 
André Vos. 
 

Bestuur 
 
Afgelopen jaar hebben we binnen het bestuur afscheid genomen van Rob van der Werff. Rob 
is jarenlang onze zeer enthousiaste en betrouwbare penningmeester geweest. Naast 
penningmeester was Rob altijd zeer betrokken bij alle activiteiten en gaf hij, desgewenst, 
nuchter, kritisch en weloverwogen advies. We bedanken Rob voor zijn enthousiasme en 
enorme toewijding. 
 
Helaas heeft ook Mechteld van Rooijen besloten om haar functie als voorzitter van de 
Jeugdcommissie neer te leggen. Mechteld was vóór deze functie al een bekende binnen het 
bestuur als secretaris. Daarvoor nam zij zitting in de jeugdcommissie. Graag willen we 
Mechteld bedanken voor haar inzet. 
 
Binnen het bestuur mogen we 2 nieuwe gezichten verwelkomen. Ten eerste: Ronald 
Bomkamp. Ronald is de opvolger van Rob van der Werff en nieuw binnen Tuindorps Belang. 
Ten tweede Marco Schoemaker. Marco, voorheen lid van de jeugdcommissie, zal de functie 
van Mechteld van Rooijen overnemen om samen met Ruud Grunder de Jeugdcommissie te 
leiden. Welkom Ronald en Marco. 
 
Als bestuur willen wij ook graag Ralf Strikers bedanken voor zijn inzet en enorme toewijding 
aan onze vereniging als ledenadministrateur. Ralf heeft zich een aantal jaren ingezet voor de 
ledenadministratie. Door zijn toedoen is de ledenadministratie goed gedigitaliseerd en 
hebben we meer leden die via automatische incasso betalen. Christel Renkema en Edwin 
van den Boogaart zullen samen de ledenadministratie overnemen. Welkom! 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. Tevens willen we graag Claudia 
Druppers bedanken, zij verzorgt al jaren de uitingen, zoals de posters en flyers van 
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activiteiten, van onze vereniging en zorgt voor de bewaking van onze huisstijl. Daarnaast 
gaat onze enorme 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 2018 940 leden, waarvan 799 gezinnen 
zijn en 141 in de categorie eenpersoonshuishoudens c.q. 65+ vallen. Eind december is 
gestart met een ledenwerfactie daar het bestuur verwacht dat, door de huis-aan-huis 
bezorging van Tuindorp Leest, veel huishoudens in de veronderstelling zijn dat zij al lid zijn 
van de vereniging.  
 
Tuindorps Belang is een actieve organisatie die veel organiseert. Ook het afgelopen jaar 
hebben we geprobeerd om een goede mix te vinden in het aanbod van de activiteiten. Mede 
door het grote aantal gezinnen in de wijk is een groot deel van de activiteiten gericht op de 
jeugd, echter het aantal activiteiten voor volwassenen blijft toenemen. Wij proberen te zorgen 
voor een zo goed mogelijk aanbod voor een brede doelgroep. 
  
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, enzovoorts. Daarnaast weten bewoners ook steeds vaker elkaar en 
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  
 
Resultatenrekening Tuindorps Belang 2018 en begroting 2019 
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Toelichting op de Inkomsten en Uitgaven 2018 
 
Het jaar na het lustrum is voor Tuindorps Belang een financieel goed jaar geweest. De 
vereniging groeit en de activiteiten groeien hierin mee. Aan de uitgavekant is de begroting 
van 2018 met bijna € 9.500,- overschreden, terwijl er ruim € 12.000,- meer inkomsten waren. 
Het gevolg hiervan is dat het resultaat over 2018 € 2.736,- positiever is uitgevallen dan 
begroot, namelijk een winst van € 1.824,- in plaats van een verlies van € 1.146,-. 
 
Inkomsten en Uitgaven 
 
Contributie 
De contributie-inkomsten zijn door het gestegen ledenaantal iets hoger uitgevallen dan 
begroot. 
 
Subsidie Gemeente Utrecht 
Voor 2017 had de gemeente een toezegging gedaan van € 5.000,- vanuit het 
initiatievenfonds, maar vanwege het positieve resultaat van € 336,- over 2017 heeft de 
gemeente van de begrote € 1.000,- een bedrag van € 664,- overgemaakt. Dit heeft geleid tot 
een negatief resultaat op de resultatenrekening van € 336,-. De gemeente heeft voor 2018 
een toezegging gedaan van € 4.500,- uit het Initiatievenfonds. Hiervan is € 3.600,- reeds aan 
ons betaald. Op basis van het feit dat op de subsidie van vorig jaar een correctie is gekomen, 
gaan wij er vanuit dat de subsidie bij € 3.600,- zal blijven over 2018. 
 
Advertenties Tuindorp Leest  
De opbrengsten vanuit de advertenties waren afgelopen jaar in lijn met de begrote 
opbrengsten. 
 
UOC 
Wij hebben in 2018 als oranje vereniging dezelfde bijdrage van het Utrechts Oranje Comité 
ontvangen als in 2017. 
 
Diversen 
Vanuit de verkoop van lustrumproducten is er nog ruim € 500,- binnengekomen. 
 
Activiteiten 
 
Disco 
Als gevolg van een hogere opbrengst van € 1.400,- en lagere uitgaven van € 100,- valt het 
resultaat € 1.500,- positiever uit dan begroot.  
 
Koningsdag 
De opbrengsten van Koningsdag zijn mede vanwege een goede opkomst en het redelijk 
goede weer in 2018 hoger geweest dan begroot. Een positieve afwijking van de begroting 
van ruim € 2.500,-. 
 
Camping 
Op de camping was het gezellig druk en in plaats van een bijdrage van € 1.000,- vanuit 
Tuindorps Belang heeft de camping bijna 400,- meer inkomsten dan uitgaven gerealiseerd. 
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Oktoberfest 
Dit jaar is voor het eerst het oktoberfest georganiseerd. Het was een erg succesvol en ook 
financieel geslaagd evenement. De bijdrage vanuit Tuindorps Belang was € 300,- lager dan 
begroot. 
 
Puberactiviteit 
Met het niet doorgaan van de puberactiviteit zijn de uitgaven € 500,- lager dan begroot. 
 
Sinterklaas 
Dit jaar zijn mede vanwege de aanschaf van nieuwe pietenpakken en het stomen van alle 
pietenpakken de uitgaven ongeveer € 600,- hoger dan begroot. 
 
Wine & Dine 
De activiteit heeft niet in 2018 plaatsgevonden, maar zal in 2019 plaatsvinden. De bijdrage 
vanuit Tuindorps Belang is geboekt in 2018 en staat op de balans. 
 
Overig 
 
Communicatie en printen flyers en poster 
Deze kosten vallen dit jaar hoger uit, aangezien we ons abonnement aan het eind van het 
jaar bij de drukker verlengd en verhoogd hebben. Hierdoor zullen de drukkosten per print in 
de toekomst lager uitvallen. Daarnaast hebben we aan het eind van het jaar een 
ledenwerfactie gedaan in combinatie met het bezorgen van de uitnodiging van de ALV en de 
flyer met activiteiten voor 2019. 
 
Duurzaamheid 
Dit jaar zijn er meerdere evenementen georganiseerd en het budget is iets overschreden. 
 
Aanschaf AED 
De AED is aangeschaft aan het eind van 2018. Het bedrag was iets lager dan begroot en is 
inclusief 5 jaar onderhoud. 
 
Reservering Lustrum 
Bij de organisatie van het vorige lustrum bleek dat het prettig was geweest als er in eerdere 
jaren reserveringen waren gemaakt voor het organiseren van het lustrum. Het bestuur heeft 
besloten om dit jaar € 2.000,- te reserveren voor het organiseren van het volgende lustrum. 
 
Saldo inkomsten en uitgaven  
Het positieve saldo van € 1.824,- over het jaar 2018 komt ten gunste van het kapitaal van 
Vereniging Tuindorps Belang. Het bestuur acht dit van belang voor de financiële stabiliteit van 
de vereniging. De vereniging groeit en hiermee zijn ook de inkomsten en uitgaven de 
afgelopen jaren gestegen van rond de € 30.000,- in 2014 tot € 50.000,- in 2018. Het kapitaal 
van de vereniging is echter niet meegegroeid in deze periode en sinds 31 december 2014 
zelfs gedaald van € 14.007,- naar € 10.893 op 31 december 2017. Op basis van 
bovenstaande vindt het bestuur dit een goed moment om de kapitaalpositie van de vereniging 
te versterken. 
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Toelichting op de begroting 2019 
 
Voor aankomend jaar wordt een bijna sluitende begroting gepresenteerd. 
 

- Het ledenaantal is mede vanwege de ledenwerfactie eind 2018 nu al verder gestegen 
en hiermee ook de te verwachten contributie. 
 

- De bijdrage voor de disco is op basis van ervaringen van eerdere jaren en de 
gemaakte begroting voor dit jaar verlaagd met € 250,-.  
 

- Voor Koningsdag zijn zowel de verwachte inkomsten als uitgaven verhoogd in lijn 
met eerdere jaren. De groei aan de inkomstenkant is de afgelopen 2 jaar erg hoog 
geweest, wij vinden het echter risicovol deze opbrengsten te begroten. Het is 
namelijk een weersafhankelijke activiteit en daarnaast kunnen andere (landelijke) 
externe factoren Koningsdag beïnvloeden. De bijdrage vanuit Tuindorps Belang blijft 
gelijk. 

 
- Door de gerealiseerde nieuwbouw in de wijk zijn de kosten voor het drukken en 

bezorgen van Tuindorp Leest verhoogd. 
 

- Wij vinden duurzaamheid een belangrijk onderwerp en hebben besloten de bijdrage 
vanuit Tuindorps Belang te verdubbelen. 
 

- Vanwege het goedkopere printabonnement en de al bezorgde uitnodigingen voor de 
ALV verwachten wij lagere printkosten voor het aankomende jaar te kunnen begroten 
dan voorgaande jaren. In 2018 zijn eenmalige kosten gemaakt, zoals de 
ledenwerfactie eind december. 
 

- De Shurgard begint te klein te worden en het plan is om dit jaar te verhuizen naar 
een grotere opslagruimte. 

  
 
De totale inkomsten worden begroot op € 48.100,- ten opzichte van € 48.200,- aan uitgaven 
wat resulteert in een negatief begroot resultaat van € 100,-. 
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Balans Vereniging Tuindorps Belang 
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Toelichting op de balans 
Het vooruitbetaalde bedrag op de balans bestaat uit de betaalde huur van de Shurgard voor 
2019.  
 
De post crediteuren bestaat op dit moment uit  

- Openstaande crediteuren van eerdere vieringen van Koningsdag; € 1569,- 
- De in 2018 bestelde maar nog niet betaalde AED; € 1629,-  
- De verwachte kosten voor de vrijwilligersborrel en wine en dine; samen € 1100,- 
- Nog te betalen kosten aan de Pan en het Gerrit Rietveld College voor het oktoberfest 

en Sinterklaas; samen € 540,- 
- De aansprakelijkheidsverzekering van € 214,- 
- Een bedankje voor Claudia voor het opmaken van de posters, € 45,- 

 
De vooruitbetaalde ontvangen bedragen bestaan uit ontvangen contributie voor 2019. 
 
Na verwerking van het resultaat over 2018 bedraagt het kapitaal van de vereniging per 31 
december 2018 € 12.717,-. Naar de mening van het bestuur is dit een gezonde buffer voor de 
vereniging.  
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Verantwoording 2018 
De kascommissie, bestaande uit de Thijs de Jong en Vincent van Grinsven, heeft op 23 
januari 2019 de boeken van Vereniging Tuindorps Belang over het jaar 2018 gecontroleerd 
en deze akkoord bevonden. De hierbij gevoegde verklaring is hiervoor ondertekend. 
 
De verantwoording van de subsidiebeschikking van de gemeente over het jaar 2018 zal 
worden opgesteld en toegestuurd op basis van de exploitatie van het bestuur en de 
instemming van de Algemene Ledenvergadering d.d. 12 februari 2019. 
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Activiteitenoverzicht Tuindorps Belang 2019 

 

zaterdag 9 februari 2019  
 

Kids & 30+ disco      

zaterdag 9 februari 2019 
  

Bridgetoernooi        

dinsdag 12 februari 2019  
 

ALV              

zaterdag 23 maart 2019 
 

Wine & Dine 

zaterdag 30 maart 2019    
 

Vliegerwedstrijd       

zaterdag 20 april 2019 
 

Paaseieren Zoeken & Levend 
Stratego 

zaterdag 27 april 2019    
    

Koningsdag          

zaterdag 4 mei 2019 
 

Dodenherdenking           

woensdag 22 mei 2019 
(reservedatum 5 juni)  
 

Straattekenen 

dinsdag 18 juni 2019 
 

Seniorenreis      

zaterdag 22 juni 2019      
     

Tuindorp Culinair          

zaterdag 12 oktober 2019 
 

Oktoberfest 

maandag 11 november 2019 
 

Sint Maarten lampionnenoptocht 

zaterdag 23 november 2019 
 

Sinterklaas 
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