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Jaarverslag 2020
Het doel van de Vereniging Tuindorps Belang is het behartigen van de belangen van de
bewoners en samen een sociale, gezellige, veilige en mooie leefomgeving creëren in
Tuindorp.
Tuindorps Belang is een actieve vereniging die veel wil organiseren voor haar
buurtbewoners. Het afgelopen jaar hebben we dit spijtig genoeg minder vaak kunnen doen
vanwege de heersende corona pandemie.
Mede door het grote aantal gezinnen in de wijk is een groot deel van de activiteiten gericht op
de jeugd, echter ons doel is om het aantal activiteiten voor volwassenen te doen toenemen,
omdat wij dit een belangrijke doelgroep vinden in onze wijk. Wij proberen daarmee te zorgen
voor een zo goed mogelijk aanbod voor een brede doelgroep.
Door de vele activiteiten die Tuindorps Belang normaliter organiseert, ontstaat er een grotere
sociale cohesie in de wijk. Mensen leren elkaar kennen uit andere straten, van andere
scholen, van andere leeftijden, enzovoorts. Daarnaast weten bewoners ons en ook elkaar
steeds vaker te vinden via Tuindorp Leest, onze website en Facebook. Afgelopen jaar is
maar weer bewezen hoe belangrijk sociale contacten (of het ontbreken ervan) zijn, zowel
voor de jeugd als voor ouderen in onze wijk.
Eind 2020 telde onze vereniging een kleine 1000 leden. Dit betekent dat ca. 50% van alle
huishoudens in Tuindorp lid is van Tuindorps Belang. Hiermee behoren we tot de meest
actieve en grote wijkverenigingen van Nederland!
In dit jaarverslag worden de activiteiten beschreven die door de verschillende onderdelen van
de vereniging zijn uitgevoerd in 2020, om bovenstaande doelen na te streven.
Deze onderdelen zijn:
- Bestuur en vrijwilligers
- Communicatie: Tuindorp Leest en Sociale Media
- Activiteiten Jong en Oud
- Leefbaarheid/Duurzaamheid
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Bestuur en vrijwilligers
Dit was het eerste bestuursjaar van een bijna geheel nieuw bestuur, bestaande uit
• Bas Pickkers, voorzitter
• Anne-Marie Doppen, secretaris
• Ronald Bomkamp, penningmeester
• Paul Beelen en Jan Eijrond, jeugdcommissie
• Arthur de Jonge, portefeuille volwassenen-activiteiten
• Robbert Schuurmans, portefeuille leefbaarheid/duurzaamheid
De corona-pandemie was voor dit startende bestuur natuurlijk een dieptepunt, waardoor we
steeds weer beleid moesten maken op het al dan niet doorgaan van (alternatieve) activiteiten.
Een belangrijk hoogtepunt voor het bestuur was de statutenwijziging, die in 2019 was
voorbereid door het vorige bestuur en in april 2020 rechtsgeldig is gemaakt. Voor het eerst
sinds 1992, en voor de tweede keer sinds de oprichting in 1932, zijn er nu nieuwe statuten.
Deze maken het o.a. mogelijk om digitaal te vergaderen én te stemmen. Alsof we de corona
crisis hadden voorzien!
Belangrijke vrijwilligers het afgelopen jaar waren Michiel Verkade (websitebeheer en digitale
nieuwsbrief), Claudia Druppers (druk en design TB), de ledenadministratie en de redactie van
Tuindorp Leest.
De meeste commissies hebben onverhoopt weinig tot niks kunnen organiseren vanwege
corona. Desalniettemin heeft het bestuur iedere vrijwilliger in december een presentje
gebracht als dank voor hun inzet voor de vereniging. Want zonder vrijwilligers geen actieve,
bruisende vereniging! Het bestuur blijft op zoek naar meer en nieuwe vrijwilligers, en heeft in
2020 herhaald oproepen hiervoor gedaan.
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Communicatie
Via de publicatieborden, de website en de Facebookpagina van Tuindorps Belang zijn het
afgelopen jaar verschillende evenementen aangekondigd. De digitale registratie voor
activiteiten, in dit geval het Tuindorp Dance Event, is voortgezet.
Ondanks het feit dat we weinig activiteiten hebben kunnen organiseren, heeft het bestuur wel
geïnvesteerd in zichtbaarheid en communicatie:
De achtergrond van de publicatieborden bij de Pauluskerk en het Lubroveldje is vernieuwd,
zodat posters van activiteiten goed opvallen.
We hebben alle basisscholen in Tuindorp bereid gevonden om jeugdactiviteiten op te nemen
in de verschillende school-nieuwsbrieven.
In oktober is de eerste digitale nieuwsbrief verschenen, die per email wordt verstuurd en
naast Tuindorp Leest een aantal keer per jaar zal gaan uitkomen. Hiermee beogen we korte
belangrijke berichtgevingen (snel) te kunnen verspreiden en bereiken we 90% van onze
leden.
De website is up-to-date gemaakt met actuele informatie over de zittende bestuursleden,
digitale jaarverslagen, alle edities van Tuindorp Leest vanaf 2017, de nieuwe statuten en
interessante informatie over Tuindorp en activiteiten.
Social media is vaker ingezet om berichten te verspreiden: in 2020 50% meer
berichtgevingen via Facebook dan in 2019. Er worden activiteiten aangekondigd maar ook
belangrijke berichten uit de wijk weergegeven zoals berichten van de wijkagent of (nietcommerciële) activiteiten welke door derden in de wijk georganiseerd worden. Het aantal
volgers op Facebook is nagenoeg gelijk gebleven. Tevens is eind van het jaar 2020 een
Instagram-account @tuindorpsbelang aangemaakt om in 2021 ook via dit medium berichten
te kunnen gaan delen.
De Tuindorp Alert apps worden ingezet om verdachte zaken te signaleren, en
gevonden/gestolen voorwerpen en vermiste huisdieren weer bij de rechtmatige eigenaar
terug te krijgen.
Het wijkblad 'Tuindorp Leest' is ook dit jaar vijfmaal in geheel Tuindorp huis-aan-huis bezorgd
(oplage: 2500 stuks). Met in 2020 een speciale corona-uitgave. Alle edities worden
tegenwoordig ook op de website geplaatst.
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 welke middelen zetten wij in om informatie te vergaren en de juiste
doelgroep te bereiken.
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Activiteiten Jong en Oud
Vanwege de corona crisis heeft Tuindorps Belang dit jaar spijtig genoeg een groot aantal
activiteiten niet kunnen organiseren. In de bijlage bevindt zich een overzicht hiervan. Van de
activiteiten die wel hebben plaatsgevonden volgt hieronder een korte verslaglegging.
Kinderdisco en 30+ disco
Op zaterdag 8 februari konden de voetjes weer van de vloer op het jaarlijkse Tuindorp Dance
Event. Dit keer niet op het Gerrit Rietveld College maar in OPDC Utrecht / VO Sterk.
Het thema van de disco was ‘Ik hou van Holland’ voor zowel de kinderen als de
volwassenen. In de middag waren er ongeveer 300 kinderen, als vanouds gesplitst in de
groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8, die zich helemaal konden uitleven. Verschillende kinderen waren
verkleed als Nederlandse helden, in klederdracht en in oranje. Een dans-workshop maakte
het feest compleet, om maar niet te zwijgen over de broodjes worst. De kinderen genoten op
en top.
De ouders hadden zich vanaf 20.30 ook helemaal uitgedost in Oranje en helden van
Nederland. Er liepen mensen in schaatspak, een koning en zelfs aardbeien rond op
de dansvloer.
De nieuwe locatie beviel erg goed. Doordat het iets kleiner en leuk was aangekleed door de
commissie was het er erg gezellig. Kortom, voor herhaling vatbaar op deze locatie .Tegen
01.30 uur gingen de lichten aan. Door hard doorwerken van de commissie was alles rond
opgeruimd 03.00 uur, leek het net alsof er nooit een feest was geweest en kon ook de
commissie huiswaarts.
Tuindorp Bridge
Bridgende tuindorpers kwamen op 15 februari 2020 weer bij elkaar voor de jaarlijkse
Tuindorp Bridge. Vierentwintig paren kwamen op zaterdagmiddag naar het Huis in de Wijk
om met elkaar te kaarten. Daarmee waren er meer deelnemers dan ooit tevoren en was het
volle bak. Iedere Tuindorper kon 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 ze 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 levert de
kaartspellen.
Algemene Ledenvergaderingen
De ALV’s stonden dit jaar in het teken van de bestuurswissel én natuurlijk de
statutenwijziging. Met uitzondering van de penningmeester werd een geheel nieuw bestuur
‘geïnstalleerd’ op de 1e ALV. Omdat in de 1e ALV onvoldoende leden aanwezig waren en dus
onvoldoende quorum werd bereikt, moest een 2e ALV georganiseerd worden om de statuten
te kunnen goedkeuren. Met enige feedback en puntjes op de i werden de statuten
aangenomen en kon de akte alsnog later die maand bij de notaris worden getekend. De
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nieuwe statuten bakenen het gebied van Tuindorps Belang duidelijk af en maken het verder
mogelijk om in de toekomst elektronisch te vergaderen en stemmen.
4 mei Dodenherdenking
Ondanks Corona hebben we ook dit jaar in Tuindorp stil gestaan om al diegenen te
herdenken die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen en allen die zijn omgekomen
in oorlogssituaties en bij vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog.
Er werd een krans gelegd bij het oorlogsmonument bij de Pauluskerk door Bas Pickkers en
Rob van der Werff namens Tuindorps Belang. Het was ondanks of dankzij de stilte toch een
waardige herdenking.
1e Tuindorp online Pubquiz
Tuindorps Belang zocht in het najaar naar een activiteit voor de wijk die corona-proof wel kon
plaatsvinden. Op vrijdag 6 november is daarom een online pubquiz georganiseerd met 30
uiteenlopende vragen over Tuindorp en nog veel meer. De opkomst was verrassend hoog
met een kleine 100 deelnemende teams. De kennis over Tuindorp werd met enkele
interessante vragen verder verhoogd. Het winnende team ‘Puttin on the Ritz’ mocht de
volgende dag een bloemetje in ontvangst nemen.
Sint Maarten en inzameling voedselbank
11 november is van oudsher de dag dat de kinderen in de wijk langs de deuren gaan om
liedjes te zingen en hiervoor beloond worden met een versnapering. Helaas voelde het
bestuur zich genoodzaakt om last minute af te zien van deze viering, vanwege het negatief
advies van de Veiligheidsregio Utrecht en de toen geldende corona-maatregelen.
Wel is de jaarlijkse inzameling voor de voedselbank door gegaan, wat een daverend succes
werd. Heel Tuindorp liep uit om een steentje bij te dragen voor diegenen die het in deze tijd
extra moeilijk hebben. Uiteindelijk waren er 6 auto’s nodig om alle spullen naar de
voedselbank te vervoeren.
Sinterklaas in Tuindorp
Ook de Sint werkte vanuit huis dit jaar. Hij wilde heel graag Tuindorp in Utrecht bezoeken,
maar vanwege de geldende coronamaatregelen was een centrale, grootse intocht niet
mogelijk. Om traditiegetrouw dit tóch te vieren, is er door de sinterklaascommissie een
alternatief plan opgetuigd. Met meerdere groepjes pieten is op zaterdag 21 november een
ludieke rondgang door de wijk gemaakt. De pieten kwamen onaangekondigd langs en
huppelden, vergezeld door sinterklaasmuziek, door elke straat van Tuindorp! De kleine én
grote bewoners reageerden hierop erg enthousiast vanuit hun voortuin. Hierbij deelden de
pieten voorverpakte zakjes pepernoten uit. Het was één en al pret!
Om alle leden met Sinterklaas een hart onder de riem te steken en nog iets extra’s te geven,
is daarnaast bij iedereen een chocoladeletter mét gedicht aan huis bezorgd. Dit initiatief is erg
goed ontvangen want het bestuur en de organiserende sinterklaascommissie heeft vele
enthousiaste reacties mogen ontvangen.
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Leefbaarheid/Duurzaamheid
In 2020 heeft Tuindorps Belang zich opnieuw ingezet voor zaken die bijdragen aan de
leefbaarheid en duurzaamheid van de wijk. Helaas hebben we als gevolg van de coronacrisis geen noemenswaardige fysieke bijeenkomsten en events kunnen organiseren.
Leefbaarheid
Tuindorp Alert, de WhatsAppgroep waarmee wijkbewoners elkaar attenderen op verdacht
gedrag en het verlies of de vondst van persoonlijke eigendommen heeft nu ruim 450
deelnemers. Tuindorp Alert is zo de grootste, meest actieve Alert-app in Utrecht. Het bleek
ook in 2020 weer een effectieve app om, behalve het melden van verdacht gedrag, ook
vermiste fietsen, sleutels en passen en zelfs vermiste huisdieren terug te krijgen bij de
rechtmatige eigenaar.
Tuindorps Belang heeft dit jaar een AED aangeschaft en opgehangen bij Kinderdagverblijf De
Melkfabriek. Tuindorp kent daarmee nu op 4 verschillende locaties in de wijk een AED.
In 2020 hebben we relaties met belangrijke stakeholders voor de wijk Tuindorp verder
versterkt of vernieuwd. Hierbij valt te denken aan het Wijkbureau Noord-Oost, de politie en de
wijkagent, Stichting Buurt Mobiel, Mens en Wijk, etc.
Duurzaamheid
Duurzaamheid is een belangrijk thema in onze wijk. Onderwerpen die hierbij een rol spelen
zijn o.a. biodiversiteit, zonnepanelen, afwatering, groene daken, energietransitie. Er zijn
meerdere initiatieven en organisaties (vrijwillig en professioneel) in de wijk en in de gemeente
actief om bewoners te informeren en te ondersteunen bij het maken van duurzame keuzes.
Afgelopen jaar hebben we o.a. contact gehad met Warm Tuindorp, Jouw Huis Slimmer,
Energieke Buren, Energie-U. We hebben ons voorgenomen om in 2021 de organisaties,
initiatieven en informatie op een toegankelijke manier beschikbaar te maken voor de
bewoners van Tuindorp.
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Financiëel Verslag Tuindorps Belang 2020
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Toelichting op de Inkomsten en Uitgaven 2020
Het jaar 2020 is in vele opzichten en ook voor Tuindorps Belang een bijzonder jaar geweest.
Veel activiteiten hebben helaas niet door kunnen gaan, maar we hebben toch geprobeerd het
een leuk jaar voor onze leden en vrijwilligers te maken.
Aan zowel de uitgaven als de inkomsten kant is de begroting van 2020 met ongeveer €
24.000 lager uitgekomen. Het gevolg hiervan is dat het resultaat over 2020 € 92 positief is
uitgevallen.
Inkomsten en Uitgaven
Contributie
De contributie inkomsten zijn iets lager uitgevallen dan verwacht, aangezien de verwachte
groei in het ledenaantal niet heeft doorgezet.
Subsidie Gemeente Utrecht
Aangezien de uitgaven dit jaar lager waren dan verwacht en veel activiteiten niet door konden
gaan maken gaan wij aanspraak maken op eerder door de gemeente toegezegde, maar nog
niet betaalde € 900.
Advertenties Tuindorp Leest
De opbrengsten vanuit de advertenties waren afgelopen jaar in lijn met de begrote
opbrengsten.
UOC
Koningsdag is dit jaar niet gevierd in Tuindorp en wij hebben geen kosten gemaakt. Er is dus
ook geen bijdrage vanuit het UOC ontvangen.
Overig
Vanuit Koningsdag 2013 en 2014 waren er openstaande te betalen bedragen van € 1.569.
Wij gaan er nu vanuit dat deze bedragen niet meer betaald hoeven worden en laten dit
bedrag vrijvallen.
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Activiteiten
Disco
Tuindorp Disco werd begin dit jaar georganiseerd en het was een erg geslaagd evenement
en de opbrengsten en uitgaven waren beide ongeveer € 1.250 euro hoger dan begroot.
Vliegerwedstrijd
Voor de vliegerwedstijd zijn dit jaar wel kosten gemaakt, ondanks dat het evenement niet
door kon gaan.
Koningsdag
De vrijval van de Koningsdag bedragen uit 2013 en 2014 is gebruikt als reservering voor de
komende koningsdag.
Sinterklaas
De sinterklaascommissie heeft op originele wijze de wijk van het Sinterklaasfeest laten
genieten. De kosten waren € 1.000 lager dan begroot.
Wine & Dine
Er is een reservering gemaakt voor het organiseren van het evenement volgend jaar.
Overig
Huur opslagruimte: gedurende het jaar hebben we de spullen van Tuindorps Belang verhuisd
van de opslag in de Shurgard in Overvecht naar een garagebox in de wijk zelf. Deze
garagebox huren wij samen met een medewijkbewoner. Hierdoor vallen de kosten dit jaar en
de komende jaren lager uit.
Duurzaam/Leefbaarheid
Dit jaar is de AED geïnstalleerd bij de Melkfabriek. Verder hebben wij helaas geen activiteiten
kunnen organiseren. Er is een bedrag van € 600 voor volgend jaar gereserveerd, aangezien
dit bedrag dit jaar niet gebruikt is.
Reservering Lustrum
Het bestuur heeft besloten om dit jaar € 3.000 te reserveren voor het organiseren van het
volgende lustrum in 2022.
Overig
De donatie aan de pan is verhoogd met € 300. Daarnaast is er een pub quiz georganiseerd.
Voor komend jaar is er een reservering gemaakt voor de aanschaf van extra
promotiemateriaal en een partytent voor € 750.
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Toelichting op de begroting 2021
Voor aankomend jaar wordt een sluitende begroting gepresenteerd. Wij hopen dat veel
activiteiten door kunnen gaan in het najaar en gaan hier ook vanuit in onze begroting.
- De verwachting is dat het ledenaantal gelijk blijft het komende jaar.
- Voor 2021 hebben zich twee adverteerders voor Tuindorp Leest afgemeld. We hopen dat
nieuwe adverteerders zich nog gaan melden.
- We verwachten komend jaar geen Oktoberfeest te gaan organiseren, aangezien we hopen
de disco in het najaar te kunnen organiseren.
- De kosten voor de website zullen komend jaar aanzienlijk stijgen. Michiel Verkade heeft
vorig jaar al besloten te stoppen met zijn bedrijf en wij zijn nu genoodzaakt een
marktconforme prijs te betalen voor de hosting van onze website. Afgelopen jaar is deze prijs
nog niet berekend, maar komend jaar zal dit wel gebeuren.
- De kosten voor het drukwerk zullen komend jaar lager uitvallen, aangezien we steeds meer
van digitale mailingen gebruik zullen gaan maken voor de communicatie vanuit het bestuur
zowel als de ledenadministratie.
- We hebben € 1000 voor onvoorziene uitgaven opgenomen in de begroting.
De totale inkomsten en uitgaven worden begroot op € 46.000.
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Balans Vereniging Tuindorps Belang

Toelichting op de balans
De vooruit ontvangen bedragen bestaan uit het geld dat de deelnemers voor de Wine en Dine
al betaald hadden. Wij hopen dat in 2021 deze activiteit kan plaatsvinden.
De post reserveringen bestaat op dit moment uit
- Een reservering voor de volgende Koningsdag, € 1.569, en Wine en Dine, € 600.
- Een reservering voor het aankopen van promotiemateriaal en een grote party tent, € 750.
- Een reservering voor duurzaamheid € 600.
Na verwerking van het resultaat over 2020 bedraagt het kapitaal van de vereniging per 31
december 2020 € 12.839.
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Verantwoording 2020
De Kascommissie, bestaande uit de Thijs de Jong en Vincent van Grinsven hebben op 20
januari 2021 de boeken van Vereniging Tuindorps Belang over het jaar 2020 gecontroleerd
en deze akkoord bevonden. Een aparte verklaring is hiervoor ondertekend, zie onderstaande.
De verantwoording van de subsidiebeschikking van de gemeente over het jaar 2020 zal
worden opgesteld en toegestuurd op basis van de exploitatie van het bestuur en de
instemming van de Algemene Ledenvergadering d.d. 16 februari 2021.
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Activiteitenoverzicht Tuindorps Belang 2020
In rood doorgehaald alle activiteiten die Tuindorps Belang in 2020 niet heeft kunnen
organiseren vanwege Corona.

zaterdag 8 februari 2020

Kids & 30+ disco

zaterdag 15 februari 2020

Bridgetoernooi

dinsdag 20 februari 2020

Algemene Ledenvergadering

dinsdag 3 maart 2020

2e Algemene Ledenvergadering

zaterdag 28 maart 2020

Vliegerwedstrijd, Wine & Dine

zaterdag 11 april 2020

Paaseieren Zoeken & Levend Stratego

maandag 27 april 2020

Koningsdag

maandag 4 mei 2020

Dodenherdenking

woensdag 20 mei 2010

Straattekenen

dinsdag 16 juni 2020
zaterdag 18 juli 2020

Seniorenreis
Jenever museum en Stedelijk museum
Tuindorp Camping

Zondag 30 augustus

Wielerevenement

Zaterdag 10 oktober 2020

Oktoberfest

Vrijdag 6 november 2020

Pubquiz (online)

Woensdag 11 november 2020

Sint Maarten, Inzameling voedselbank

Zaterdag 21 november 2020

Sinterklaasviering Tuindorp

Secretariaat:
Prof. Jordanlaan 103
3571 KD Utrecht
info@tuindorpsbelang.nl
www.tuindorpsbelang.nl

IBAN: NL50 INGB 0000 2000 07
KvK nummer: 40476244

