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Jaarverslag 2021 

Het doel van de Vereniging Tuindorps Belang is het behartigen van de belangen van de 
bewoners en daarnaast samen een sociale, gezellige, veilige en mooie leefomgeving creëren 
in de wijk Tuindorp. 

Eind 2021 telde onze vereniging een kleine 1000 leden. Dit betekent dat nog altijd ca. 50% 
van alle huishoudens in Tuindorp lid is van Tuindorps Belang. Hiermee behoren we tot de 
meest actieve en grote wijkverenigingen van Nederland! 
Tuindorps Belang is een actieve vereniging die veel wil organiseren voor haar buurtbewoners. 
Het afgelopen jaar hebben we dit spijtig genoeg opnieuw minder kunnen doen vanwege de 
nog steeds 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, waarmee we hopen de sociale 
cohesie in de wijk te vergroten. 
Daarnaast weten bewoners ons en ook elkaar steeds vaker te vinden via de Tuindorp Alert 
apps, Tuindorp Leest, onze website (mail), Facebook en Instagram.  

In dit jaarverslag worden de activiteiten beschreven die onder de vlag van Tuindorps Belang 
uitgevoerd en georganiseerd zijn in 2021. 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 

Het bestuur van Tuindorps Belang is ongewijzigd ten opzichte van 2020, bestaande uit  
• Bas Pickkers, voorzitter 
• Anne-Marie Doppen, secretaris 
• Ronald Bomkamp, penningmeester 
• Paul Beelen en Jan Eijrond, jeugdcommissie 
• Arthur de Jonge, portefeuille activiteiten volwassenen 
• Robbert Schuurmans, portefeuille leefbaarheid/duurzaamheid 

In 2021 heeft het bestuur 10 maal vergaderd, waarvan het overgrote deel digitaal. 

De meeste commissies hebben onverhoopt weinig tot niks kunnen organiseren vanwege 
corona. Desalniettemin hoopt het bestuur dat zij enthousiast blijven om het in 2022 opnieuw 
te proberen. 

Wij bedanken dit jaar speciaal 3 afzwaaiende vrijwilligers: Ditte Rietdijk (organisatie 
seniorenreis), Irene Fraanje (redactie TL) en Arsenio Paes (organisatie Dodenherdenking) 
voor hun jarenlange toewijding.  
Belangrijke vrijwilligers ook dit jaar waren Michiel Verkade (websitebeheer en digitale 
nieuwsbrief), Claudia Druppers (druk en design TB), de ledenadministratie en de redactie van 
Tuindorp Leest. 

Het bestuur blijft op zoek naar meer en nieuwe vrijwilligers, en heeft hiervoor in 2021 
herhaald oproepen gedaan. Er is door de jeugdcommissie zelfs een borrel georganiseerd om 
nieuwe vrijwilligers te werven. Helaas nog niet met het gewenste resultaat. 
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Communicatie 

Via verschillende digitale nieuwsbrieven, Tuindorp Leest, de publicatieborden, de website, de 
Facebook- en Instagrampagina van Tuindorps Belang zijn het afgelopen jaar verschillende 
evenementen en wijkberichten aangekondigd.  

Ondanks het feit dat we weinig activiteiten hebben kunnen organiseren, heeft het bestuur wel 
verder geïnvesteerd in zichtbaarheid en communicatie. 
Het wijkblad 'Tuindorp Leest' is ook dit jaar vijfmaal in geheel Tuindorp huis-aan-huis bezorgd 
(oplage: 2500 stuks). Alle edities zijn ook op de website geplaatst.  
Daarnaast is dit het eerste volle jaar waarin er via email digitale nieuwsbrieven zijn verstuurd 
naar alle leden, 8 nieuwsbrieven in totaal.  
Ook is dit het eerste jaar waarin Tuindorps Belang berichten op Instagram heeft geplaatst, 
hoewel het ging om slechts 16 items waarmee we tot nu toe een kleine 200 volgers hebben 
gegenereerd. Het is ons streven om dit in 2022 te verdubbelen. Op Facebook worden we 
inmiddels gevolgd door zo’n 650 unieke volgers. 

De Tuindorp Alert apps worden nog steeds wekelijks gebruikt om verdachte zaken te 
signaleren, gevonden/gestolen voorwerpen en vermiste huisdieren weer bij de rechtmatige 
eigenaar terug te krijgen. Hier wordt veelvuldig gebruik van gemaakt. Het bestuur probeert 
steeds weer ervoor te zorgen dat de apps voor de juiste doeleinden worden ingezet. 
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Activiteiten Jong en Oud 
Vanwege de corona crisis heeft Tuindorps Belang dit jaar spijtig genoeg opnieuw een groot 
aantal activiteiten niet kunnen organiseren. In de bijlage bevindt zich hiervan een overzicht. 
Hieronder volgt een korte verslaglegging van de activiteiten die wél hebben plaatsgevonden. 

2e Tuindorp online Pubquiz 

Ingegeven door het succes van de eerste online pubquiz werd besloten tot een herhaling van 
dit format in 2021. Op vrijdagavond 12 februari vond de 2e online pubquiz van Tuindorps 
Belang plaats met 30 uiteenlopende vragen over Tuindorp en nog veel meer. Opnieuw was 
Tuindorp goed vertegenwoordigd met zo’n 75 deelnemers. We leerden nieuwe feitjes en 
weetjes over onze wijk: namelijk dat de organisatie van de voortuinenwedstrijd in 1932 een 
opmaat bleek voor de oprichting van onze wijkvereniging. En dat het Godijnpark de 
oorspronkelijke naam is van wat nu het Lubroveldje is. 

Met 34 goede antwoorden (van de 38 vragen) ging dit keer de winst naar het team ‘De 
Skatejes’. Zij mochten een bos bloemen en een waardebon voor Buurten in ontvangst 
nemen. 

Tuindorp foto Romp winterfoto wedstrijd 

Wat was winters Tuindorp schitterend half februari. Overal sneeuw, ijs, spelende kinderen en 
ouderwets schaatsplezier op de verschillende bevroren watertjes. Zelfs op het water rond 
Fort Blauwkapel kon volop worden geschaatst!  

Er is toen spontaan de ‘Tuindorp Foto Romp Winterfoto wedstrijd’ georganiseerd. Hierdoor 
hebben we heel veel mooie foto’s verzameld die de prachtige winterse sferen in Tuindorp 
voor de eeuwigheid hebben vastgelegd. We kregen ruim 50 schitterende foto’s binnen, maar 
er kon er natuurlijk maar één de mooiste zijn... 

De winnende foto werd een schitterende foto van het Willem de Zwijgerplantsoen en de Sint 
Pauluskerk annex Willem de Zwijgerkerk. Een fantastisch en zeer kenmerkend stukje winters 
Tuindorp! De dankbare winnares ontving een door Foto Romp beschikbaar gestelde 
vergroting van de foto. 

Algemene Ledenvergadering 

De ALV werd digitaal gehouden op dinsdagavond 16 februari..  

Vorig jaar, net voor de corona crisis, zijn nieuwe statuten aangenomen die het mogelijk 
maakten om in de toekomst digitaal te kunnen vergaderen en stemmen. We voorzagen toen 
nog niet dat we daar dit jaar al direct gebruik van moesten maken vanwege de nog altijd 
geldende corona maatregelen. 

Op de ALV is het Jaarverslag van 2020 besproken en vastgesteld. Daarnaast kwamen ook de 
Financiële Afrekening 2020 en de Begroting 2021 aan bod. Met de aanwezigen is een drietal 
ingekomen stukken behandeld, waaronder de verkeersveiligheid in Tuindorp.  

4 mei Dodenherdenking 
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Ondanks Corona hebben we ook dit jaar in Tuindorp kort stil gestaan om 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 namens Tuindorps Belang een krans gelegd bij het oorlogsmonument bij de 
Pauluskerk door Paul Beelen en Rob van der Werff. Het was ondanks of dankzij de stilte toch 
een waardige herdenking. 

Online Wijnproeverij ‘Tuindorp proeft’  

In het staartje van de lockdown werd op 25 juni door Tuindorps Belang een online 
wijnproeverij georganiseerd in samenspraak met de zeer enthousiaste wijkgenote/vinologe A. 
Chamboneé. Alsof het al jaren gebruikelijk was, werden de deelnemers meegenomen in een 
digitale en interactieve workshop met geur en smaakproefjes met een Sauvignon Blanc en 
een Cabernet Sauvignon. 

Verkiezing mooiste en groenste voortuin van Tuindorp 

Een oude traditie werd in 2021 nieuw leven ingeblazen; de voortuinverkiezing. Dit keer in de 
vorm van verkiezing van mooiste en groenste voortuin van Tuindorp. Onder bewoners van 
Tuindorp was veel enthousiasme voor deze prestigieuze verkiezing. Meer dan 30 ‘voortuinen’ 
meldden zich aan. 
De gemeenschappelijke tuin van de Van Lynden Van Sandenburghlaan nr. 54-56 is de 
winnaar geworden van de Voortuinverkiezing 2021. De voortuin werd door de vakjury 
verkozen tot mooiste en groenste voortuin van Tuindorp. De prijs, een waardecheque van 
€100,- werd uitgereikt op een zonnige, drukbezochte zaterdagmiddag 26 juni in Speeltuin De 
Pan onder het genot van een hapje en drankje. Een eervolle tweede en derde plek werd 
behaald door resp. Dr. s’ Jacoblaan nr. 38 en de Hugo de Vrieslaan nr. 9. De publieksprijs 
ging naar de Fuchslaan nr. 8. 
Hoewel het vaak over de verstening van Tuindorp gaat, prees de vakjury juist onze prachtige 
wijk qua originaliteit en groenvoorzieningen, zowel in de openbare ruimte als in vele 
voortuinen. Tuindorp doet z’n naam dus wel degelijk nog steeds eer aan! 
Wielertocht Tuindorp  
De wielerklassieker Tuindorp-Tuindorp beleefde op 12 september zijn eerste editie met 59 
enthousiaste deelnemers. In strakke en kleurrijke pakjes stapten de wielrenners op de fiets 
voor een tourtocht van 3 verschillende afstanden door de mooie Utrechtse omgeving, 
beginnend en eindigend in Tuindorp. Het startschot werd gegeven door de voorzitter van 
Tuindorps Belang en na afloop was er een welverdiende borrel en barbecue op het 
tennispark van Iduna. Een mooie formule die wellicht een jaarlijkse traditie kan worden. Het 
gaf extra voldoening dat we deze activiteit in de corona luwte hebben kunnen organiseren. 
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Jeu de boules toernooi 
Ook deze activiteit werd dit jaar voor het eerst onder de vlag van Tuindorps Belang 
georganiseerd. Een groot aantal teams, vertegenwoordigd door jong en oud, streden op 
zondag 19 september tegen elkaar op de feestelijk aangeklede jeu de boules baan van het 
Lubroveldje. De sportieve en gezellige middag werd afgesloten met een buiten borrel op 
datzelfde Lubroveldje, waarbij de Jeugdcommissie tevens aanwezig was om nieuwe 
vrijwilligers te werven voor de jeugdactiviteiten. 
Sint Maarten en inzameling voedselbank 

Donderdag 11 November 2021 vond de jaarlijkse Lampionnenoptocht in Tuindorp weer 
plaats, ter gelegenheid van Sint Maarten. Om zes uur was de start en begon de Volkswagen 
DJ-bus door de wijk te rijden. Tevens konden ouders en kinderen boodschappen inleveren in 
de kerk voor de voedselbank.  

Het was gelukkig droog weer waardoor het erg druk was op straat! Er werd veel gezongen in 
de straten van de wijk bij alle huizen die een kaars voor het raam hadden staan. De buit van 
snoep was dit jaar erg groot bij de meeste kinderen. Sint Maarten eindigde bij het Lubroveldje 
waar Glühwein voor de ouders en Wiki drinkpakjes voor de kinderen klaar stonden. Dit werd 
erg gewaardeerd door jong en oud. Alle 250 wiki pakjes waren binnen een uur op! Ook 
konden de kinderen een kijkje nemen in de DJ bus en zelf plaatjes aanvragen en starten. 

Rond acht uur was het afgelopen en waren de meeste ouders met kinderen al weer 
huiswaarts gekeerd. Het was een geslaagde activiteit, blij dat het door is kunnen gaan.  
Sinterklaas in Tuindorp  
Op zaterdag 20 november was Sinterklaas in Tuindorp! Door de aangescherpte corona 
maatregelen was het tot op het laatste moment spannend of de Sint wel naar Tuindorp kon 
komen. Het feest in het Gerrit Rietveld College mocht niet doorgaan, dat zou de gezondheid 
van de Sint te veel in gevaar brengen. 
Maar een extra lange intocht door de wijk maakte dat meer dan goed! Tuindorps Belang had 
gezorgd voor voldoende verkeersregelaars die een veilige intocht mogelijk maakten. 
Met een grote groep rijk uitgedoste pieten en een heleboel zakken met snoepgoed trok de 
Sint door onze wijk, met als ijkpunten het Willem de Zwijgerplantsoen, het Lubroveldje en het 
OBS schoolplein alwaar de pieten hun beste dansmoves lieten zien.  
Een DJ-bus ging de stoet vooruit met heerlijke Sinterklaas-beats waarbij zelfs de heupen van 
menig ouder los gingen. De stoet werd opgeleukt door 2 golfkarretjes en vele kleintjes 
probeerden een plekje op een van de karretjes te bemachtigen.  

Nieuwjaarswens 

Het bestuur van Tuindorps Belang heeft ervoor gekozen om al haar leden aan het eind van 
het jaar een kleine attentie langs te brengen. Doordat veel activiteiten wederom niet konden 
doorgaan in 2021, hebben de leden weinig ‘terug gekregen’ van Tuindorps Belang. Daarom 
bracht het bestuur bij iedereen een setje vuurwerk-sterretjes met een leuke nieuwjaarswens, 
zodat men daarmee het nieuwe jaar kon inluiden. 
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Leefbaarheid/Duurzaamheid 

In 2021 heeft Tuindorps Belang zich opnieuw ingezet voor zaken die bijdragen aan de 
leefbaarheid en duurzaamheid van de wijk. Ondanks niet aflatende interesse voor de thema’s 
leefbaarheid en duurzaamheid onder de bewoners van Tuindorp zijn we er in 2021 als gevolg 
van de corona maatregelen helaas niet in geslaagd om de zo gewenste fysieke (informatie) 
bijeenkomsten te organiseren. Gelukkig hebben we wel twee leuke activiteiten kunnen 
organiseren; de Tuindorp Foto Romp winterfoto wedstrijd en de Verkiezing van mooiste en 
groenste voortuin van Tuindorp.                                                                                                
In 2021 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, Warm Tuindorp etc. 
Leefbaarheid 
In 2021 is een projectgroep opgericht die zich actief bezig houdt met de geluidshinder die het 
spoor langs de A. Thaerlaan veroorzaakt. De projectgroep – met daarin een selectie 
betrokken bewoners – overlegt periodiek met o.a. ProRail over oplossingen voor de 
geluidshinder, onder meer in de vorm van het plaatsen van geluidschermen door ProRail. 
Verkeersveiligheid is en blijft een belangrijk thema in de wijk. Veelvuldig is hierover contact en 
overleg geweest met gemeente en wijkbureau. Naast het gevoel van toenemende 
onveiligheid als gevolg van te snel rijden in de wijk zijn ook twee concrete risicoplekken 
benoemd: Meester Tripkade / Kardinaal de Jongweg en kruising Winklerlaan / Eykmanlaan. 
Overlast v.w.b. onveilig verkeer worden aan de gemeente gemeld en met de gemeente 
besproken.                                                                                                                              
Tuindorp geldt formeel als woonwijk waar de Verkeer Richtlijnen Duurzaam en Veilig zouden 
moeten gelden (30 km wijk). In de praktijk voldoet de inrichting van de straten in Tuindorp niet 
aan deze richtlijnen (drempels en klinkers i.p.v. asfalt). Pas vanaf 2025 staat Tuindorp op de 
nominatie voor ‘groot onderhoud’ met herinrichting van de straten als mogelijkheid.               
De basisscholen Paulus en OBS hebben zich aangemeld voor het gemeente project 
‘Schoolstraat’ met als doel de onveilige verkeerssituatie rond de scholen te kunnen 
verbeteren. Tuindorps Belang trekt hierin samen met de scholen op. 
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 2021 weer een effectieve app om buurtgenoten op de hoogte te houden van 
onregelmatigheden in de wijk. 
Duurzaamheid 
Duurzaamheid is en blijft een belangrijk thema in onze wijk. Onderwerpen die hierbij een rol 
spelen zijn o.a. biodiversiteit, zonnepanelen, afwatering, groene daken en energietransitie. Er 
zijn meerdere initiatieven en organisaties (vrijwillig en professioneel) in de wijk en in de 
gemeente Utrecht actief om bewoners te informeren en te ondersteunen bij het maken van 
duurzame keuzes. Afgelopen jaar hebben we vanwege corona helaas geen (Klimaat Cafe’s) 
voor bewoners kunnen organiseren.  

Activiteitenoverzicht Tuindorps Belang 2021 

In rood doorgehaald alle activiteiten die Tuindorps Belang in 2021 niet hebben kunnen organiseren vanwege Corona. 
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Vrijdag12 februari 2021  2e online pubquiz     

Dinsdag 16 februari 2021 Algemene Ledenvergadering    
       

Zaterdag 3 april 2021

Dinsdag 27 april 2021      

Dinsdag 4 mei 2021 Dodenherdenking   

Dinsdag 15 juni 2021

Vrijdag 25 juni 2021 Online wijnproeverij (i.p.v. Wine&Dine) 

zaterdag 26 juni 2021 Verkiezing Voortuin van het Jaar

zaterdag 17 juli 2021     
    

    

Zaterdag 11 september 2021

Zondag 12 september 2021 Tuindorp fietst, Wielertocht incl. BBQ

Zondag 19 september 2021 Jeu de boules toernooi  

Donderdag 11 november 2020 Sint Maarten, Inzameling voedselbank

Zaterdag 20 november 2020 Sinterklaasviering Tuindorp
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Financiëel Verslag Tuindorps Belang 2021 
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Toelichting op de Inkomsten en Uitgaven 2021 
Het jaar 2021 is in vele opzichten vergelijkbaar geweest met 2020. Veel 
activiteiten hebben helaas niet door kunnen gaan, maar we hebben toch 
geprobeerd het een leuk jaar voor onze leden te maken. 
Aan zowel de uitgaven als de inkomsten kant is de begroting van 2021 met 
ongeveer € 22.000 lager uitgekomen. Het gevolg hiervan is dat het resultaat 
over 2021 € 1 positief is uitgevallen. 
Inkomsten en Uitgaven 
Contributie 
De contributie inkomsten zijn in lijn met de verwachting. Het ledenaantal is 
stabiel. 
Subsidie Gemeente Utrecht 
De uitgaven vallen dit jaar lager uit dan verwacht en veel activiteiten 
konden niet doorgaan. Wij gaan geen aanspraak maken op de eerder door de 
gemeente toegezegde, maar nog niet betaalde € 900. 
Advertenties Tuindorp Leest 
De opbrengsten vanuit de advertenties waren afgelopen jaar iets lager dan 
begroot, mede door het stoppen van een adverteerder en minder losse 
advertenties. 
UOC 
Voor Koningsdag hebben wij aan alle leden een cadeautje in het oranje 
thema rond gebracht. De kosten hiervan zijn door het UOC vergoed. 
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Activiteiten 
Koningsdag: Deze kosten bestaan uit het presentje, dat alle leden hebben 
gekregen voor koningsdag en de aanschaf van twee goede party tenten voor 
de komende koningsdagen. De kosten hiervan zijn deels gefinancierd door 
de reservering voor koningsdag € 1.569 en de reservering voor 
promotiemateriaal en een partytent van € 600. 
Sint Maarten en Sinterklaas: Gelukkig hebben deze activiteiten plaats 
kunnen vinden en de kosten waren in lijn met de begroting. 
Printwerk: Aangezien er minder activiteiten zijn georganiseerd zijn er ook 
minder kosten voor printwerk gemaakt afgelopen jaar. 
Stakeholders: Alle leden hebben aan het eind van het jaar een kleinigheidje 
ontvangen. 
Duurzaam/Leefbaarheid: Helaas hebben we dit jaar naast de voortuinen 
wedstrijd weinig kunnen organiseren. De kosten zijn lager uitgevallen. De 
reservering van € 600 schuiven we door naar komend jaar. 
Reservering Lustrum: Het bestuur heeft besloten om dit jaar € 1.850 te 
reserveren voor het organiseren van het volgende lustrum in 2022. 
Verzekering: De bedrijfs- en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zijn 
aan het eind van het jaar beide ondergebracht bij AON. De kosten van de 
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering waren voor 2021 al grotendeels 
vooruit betaald en hierdoor vallen de kosten lager uit. 
Overig: Dit jaar zijn er 4 niet-begrote activiteiten georganiseerd: Een online 
pubquiz en wijnproeverij, een wielerevenement en een jeu de boules 
toernooi. De bijdrage van de vereniging aan deze activiteiten was € 671. 
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Toelichting op de begroting 2022 
Voor aankomend jaar wordt een klein positief resultaat begroot. Wij hopen 
dat veel activiteiten door kunnen gaan en hopen in het najaar een mooi 
lustrum te kunnen organiseren. 
- De verwachting is dat het ledenaantal gelijk blijft het komende jaar. 
- In verband met het geplande lustrum zijn niet alle activiteiten, zoals een 
seniorenactiviteit, straattekenen, afzonderlijk gepland en begroot. 
- We verwachten komend jaar weer een wielerevenement te organiseren en 
begroten hier 500 euro voor. 
- Voor het lustrum verwachten we, naast de reservering op de balans, geen 
extra bijdrage nodig te hebben. De verwachte kosten en opbrengsten zullen 
bij het nader invullen geschat worden. Voor nu zijn zowel de kosten als 
opbrengsten op nul gezet.  
- De kosten van het drukken van Tuindorp Leest zullen komend jaar €300,- 
hoger liggen. 
- We hebben € 1000 voor onvoorziene uitgaven opgenomen in de begroting. 
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Balans Vereniging Tuindorps Belang  

 
Toelichting op de balans 
De vooruit ontvangen bedragen bestaan uit het geld dat de deelnemers al 
voor de Wine en Dine in 2020 betaald hadden. Wij hopen dat in 2022 deze 
activiteit kan plaatsvinden. De post reserveringen bestaat op dit moment uit: 
- Een reservering voor wine en dine, € 600. 
- Een reservering voor duurzaamheid € 600. 
Na verwerking van het resultaat over 2021 bedraagt het kapitaal van de 
vereniging per 31 december 2021 € 12.840. 
Verantwoording 2021 
De kascommissie, bestaande uit de Thijs de Jong en Vincent van Grinsven 
hebben op 26 januari 2022 de boeken van Vereniging Tuindorps Belang over 

Secretariaat:   
Prof. Jordanlaan 103 
3571 KD Utrecht 
info@tuindorpsbelang.nl  IBAN: NL50 INGB 0000 2000 07 
www.tuindorpsbelang.nl  KvK nummer: 40476244

mailto:info@tuindorpsbelang.nl
http://www.tuindorpsbelang.nl


het jaar 2021 gecontroleerd en deze akkoord bevonden. Een aparte 
verklaring is hiervoor ondertekend. 
De verantwoording van de subsidiebeschikking van de gemeente over het 
jaar 2021 zal worden opgesteld en toegestuurd op basis van de exploitatie 
van het bestuur en de instemming van de Algemene Ledenvergadering d.d. 
21 februari 2022. 
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