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Notulen van de Algemene Vergadering  
gehouden via Teams op 21 februari 2022 om 20.00 uur 

 
Notulen van het verhandelde in de algemene vergadering van Vereniging Tuindorps 
Belang, een vereniging met statutaire zetel te Utrecht en gevestigd te (3571 KD) Utrecht aan 
de Professor Jordanlaan 103, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel onder nummer 40476244. 

 
Agenda 
 

1. Opening 
2. Notulen vorige ALV 16-2-2021 
3. Ingekomen stukken 
4. Jaarverslag 2021 
5. Financiële afrekening 2021 
6. Décharge bestuur  
7. Begroting en vooruitblik activiteiten 2022 
8. Oproep vrijwilligers Lustrum 2022 
9. W.v.t.t.k. 
10. Sluiting en digitale borrel 

 

 
1. Opening 
 
Bas Pickkers treedt op als voorzitter van de vergadering (“Voorzitter”). De Voorzitter heeft 
Anne-Marie Doppen verzocht om als notulist op te treden en van het verhandelde in de 
vergadering notulen te houden (“Notulist”).  
 
De Voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom en opent om 20.03 uur de vergadering. 
Er wordt gestart met een korte voorstelronde van de aanwezige leden. 
 

2. Notulen vorige vergaderingen  
 
De notulen van de ALV in 2021 worden zonder bijzonderheden vastgesteld en goedgekeurd. 
Volgende keer paginanummering toepassen op de notulen. 

 
3. Ingekomen stukken 

 
De secretaris heeft geconstateerd dat er geen ingekomen stukken zijn in het kader van deze 
algemene vergadering.  
 

4. Jaarverslag 2021 
 
De Voorzitter stelt het volgende agendapunt aan de orde: het uitbrengen van het jaarverslag 
over 2021. 
Het bestuur brengt het jaarverslag over 2021 uit. De verschillende activiteiten van Tuindorps 
Belang die al dan niet hebben plaatsgevonden in 2021 worden kort samengevat. Door de 
corona pandemie zijn veel activiteiten helaas opnieuw uit het jaarprogramma geschrapt. 
Desalniettemin hebben we met een paar nieuwe activiteiten zoals de Voortuinverkiezing, de 
online Wijnproeverij en het Jeu de Boules toernooi vernieuwend proberen te zijn. 
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5. Financiële afrekening 2021  
 
De Voorzitter stelt het volgende agendapunt aan de orde: het uitbrengen van het financieel 
jaarverslag over 2021. 
De penningmeester brengt verslag over de financiën van 2021 uit. Deze is goedgekeurd door 
de kascommissie. Zowel de uitgaven als inkomsten zijn dit jaar door corona een stuk lager 
uitgevallen. Met toch een klein positief eindresultaat. Er is opnieuw een reservering voor het 
lustrum in 2022 gemaakt. De subsidie die wij als wijkvereniging jaarlijks van de Gemeente 
Utrecht ontvangen valt iets lager uit omdat we vanwege corona geen beroep zullen doen op 
de extra €900,- subsidie die je kunt ontvangen. 
Daarna presenteert de penningmeester de balans.  
De ALV keurt de financiële afrekening en balans goed. 
 
 

6.  Décharge bestuur 
 
De Voorzitter stelt het volgende agendapunt aan de orde: het verlenen van décharge aan het 
bestuur voor het gevoerde (financiële) beleid in 2021. 
De algemene vergadering besluit unaniem tot décharge van het bestuur voor het gevoerde 
(financiële) beleid in 2021.  
 
 

7.  Begroting en vooruitblik activiteiten 2022 
 
De Voorzitter stelt het volgende agendapunt aan de orde: de begroting en een vooruitblik op 
de activiteiten in 2022. De begroting en de activiteitenagenda voor 2022 worden door het 
bestuur toegelicht. Alle activiteiten zijn gepland onder voorbehoud, maar we hebben goede 
hoop dat ze dit jaar doorgang kunnen vinden. Vers van de pers wordt er op 8 maart 
aanstaande een verkiezingsdebat in de wijk georganiseerd in aanloop naar de 
gemeenteraadsverkiezingen. 
De seniorenactiviteit en fietstocht zijn niet apart maar als onderdeel van het lustrum begroot. 
 
Jan Scheffers vraagt wat er onder kopje duurzaamheid begroot, welke kosten maakt 
Tuindorps Belang daar? Je kunt denken aan de organisatie van Klimaat Cafés, of de kosten 
die je maakt voor een evenement zoals de Voortuinverkiezing (Leefbaarheid). 
Wouter Bergmann Tiest vraagt of er nog een nieuwe voortuinverkiezing komt dit jaar. Het 
bestuur heeft besloten om dit niet jaarlijks te doen, maar gezien het succes wordt er wel 
nagedacht over een variant op dit thema zoals achtertuin, kerstversiering oid. 
Myriam Braakhuis vraagt of Tuindorps Belang nog iets wilt organiseren in het kader van 900 
jaar Utrecht. We staan hier niet negatief tegenover maar richten ons in eerste instantie op ons 
eigen Lustrum. Het rond krijgen van onze standaard activiteiten is al voldoende uitdaging 
gezien het beperkt aantal vrijwilligers op dit moment. Als leden zelf het initiatief nemen om 
iets te organiseren, dan zijn we welwillend om dit te ondersteunen, financieel en qua PR, 
zolang het voor en door wijkgenoten wordt gedaan. 
 
Ook wordt gevraagd of we iets doen tijdens de Vuelta die door Utrecht komt. Ook hier heeft 
het bestuur over nagedacht. Echter dit valt middenin de zomervakantie. In combinatie met de 
moeite die het kost om een vergunning hiervoor rond te krijgen gezien de drukte en 
veiligheidseisen, hebben we ervoor gekozen niks te doen. 
 
De begroting 2022 wordt vastgesteld.  
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8.  Oproep vrijwilligers  
 
Dit jaar bestaat Tuindorps Belang 90 jaar en we zijn nog op zoek naar vrijwilligers die zich 
voor deze Lustrumviering willen inzetten. Geïnteresseerden mogen zich aanmelden bij het 
bestuur, ook als dit is voor Koningsdag of een andere geplande (jeugd)activiteit. 
Binnenkort zal er een algemene oproep via flyer en digitale nieuwsbrief rondgaan in Tuindorp 
om meer mensen te werven.  

 
9.        W.v.t.t.k. 
 
Geen bijzonderheden. De leden bedanken het bestuur voor de ALV en duidelijke uitleg. 
 
10. Sluiting 
 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering om 20.51 uur.  
 
 
 
Deze notulen zijn op 26 februari 2022 vastgesteld door de Voorzitter en de Notulist en ten 
blijke daarvan door hen ondertekend. 
 
 
Voorzitter 
 
 
 
 
_________________ 
Naam: Bas Pickkers 
 
 
Notulist 

 
__________________ 
Naam: Anne-Marie Doppen 
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Bijlage 
Presentielijst 

 
 
Presentielijst van de algemene vergadering van: 
 
Vereniging Tuindorps Belang, een vereniging met statutaire zetel te Utrecht en gevestigd te 
(3571 KD) Utrecht aan de Professor Jordanlaan 103, ingeschreven in het handelsregister van 
de Kamer van Koophandel onder nummer 40476244, 
 
gehouden via Teams op 21 februari 2022 om 20.00 uur.  
 

Aanwezig 
 
Bestuur: Bas Pickkers, Anne-Marie Doppen, Ronald Bomkamp, Paul Beelen, Jan 

Eirond, Robbert Schuurmans en Arthur de Jonge. 
 

Leden: Jan Scheffers, Joris Wijnen, Dhr en Mw. Bergmann Tiest, Myriam Braakhuis 
en Jan Willem Menkveld. 

 


