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Jaarverslag 2022 
 
 
Het doel van de Vereniging Tuindorps Belang is het behartigen van de belangen van de 
inwoners van Tuindorp en daarnaast samen een sociale, gezellige, veilige en mooie 
leefomgeving creëren in de wijk Tuindorp. Het jaar 2022 wordt gekenmerkt door het 90-jarig 
bestaan van de wijkvereniging, een jaar waarin we (na de corona pandemie) eindelijk weer al 
onze activiteiten hebben kunnen laten doorgaan! 

 
Eind 2022 telde onze vereniging een dikke 1000 leden. Al dan niet ten gevolge van ons 
lustrum hebben we weer meer nieuwe leden mogen verwelkomen. Dit betekent dat nog altijd 
zo’n 50% van alle huishoudens in Tuindorp lid is van Tuindorps Belang. Hiermee behoren we 
tot de grootste wijkverenigingen van Nederland. 
 
Tuindorps Belang is een actieve vereniging die veel wil organiseren voor haar 
buurtbewoners. Het afgelopen jaar hebben we dit gelukkig weer volop kunnen doen en 
daarmee onze leden kunnen enthousiasmeren. 
 
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. De diversiteit in activiteiten is 
zichtbaar in ons jaaroverzicht verderop in dit jaarverslag. 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 2022. 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 bestond in 2022 nog steeds uit dezelfde 7 personen:  

• 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 2022 heeft het bestuur 10 maal vergaderd, waarvan we het overgrote deel weer fysiek bij 
elkaar konden komen. 
 
Dit jaar hebben al onze activiteiten doorgang kunnen vinden. Daarover zijn we zeer 
verheugd. Maar het bleek wel lastig om, na een periode van weinig activiteiten, nieuwe 
vrijwilligers te vinden om al deze activiteiten te organiseren. Zodoende heeft het bestuur zich 
grotendeels zelf ingezet voor het organiseren van het lustrum. 
Aan het einde van het jaar hebben we wel voldoende nieuwe mensen gevonden voor 
commissies t.b.v. het jaar 2023. 
 
Wij hebben de bestaande vrijwilligers dit jaar in het zonnetje gezet tijdens de lustrumreceptie 
in september.  
 

  

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


 

 

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

Communicatie 
 
Via verschillende digitale nieuwsbrieven, Tuindorp Leest, de publicatieborden, de website, de 
Facebook- en Instagrampagina van Tuindorps Belang zijn het afgelopen jaar de verschillende 
evenementen en wijkberichten aangekondigd.  
 
Het wijkblad 'Tuindorp Leest' is ook dit jaar vijfmaal in geheel Tuindorp huis-aan-huis bezorgd 
(oplage: 2500 stuks) met een extra foto-inlage van alle lustrumactiviteiten in de 4e editie.  
Alle edities worden ook op de website geplaatst.  
Daarnaast is dit het tweede volle jaar geweest waarin er via email digitale nieuwsbrieven zijn 
verstuurd naar alle leden, opnieuw 8 nieuwsbrieven in totaal.  
 
We zijn voor het tweede jaar op Instagram, hoewel nog niet heel erg actief hebben we toch 
iedere maand iets gepost. Het aantal volgers op Instagram is wel al uitgegroeid naar 288 
volgers. Op Facebook worden we inmiddels gevolgd door zo’n 687 unieke volgers, dat 
worden er ook nog ieder jaar meer. 
 
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 

2022 stond voor Tuindorps Belang in het teken van het Lustrum (90-jarig bestaan). Maar ook 
los van het Lustrum zijn er diverse activiteiten georganiseerd, omdat het eindelijk weer mocht 
en kon. In de bijlage bevindt zich hiervan een overzicht. Hieronder volgt een kort verslag van 
alle activiteiten. 

 
Algemene Ledenvergadering 
 
De ALV werd digitaal gehouden op maandagavond 21 februari met een klein aantal leden. 
Op de ALV is het Jaarverslag van 2021 besproken en vastgesteld. Daarnaast kwamen ook 
de Financiële Afrekening 2021 en de Begroting 2022 aan bod. Met de aanwezigen is een 
drietal ingekomen stukken behandeld, waaronder de verkeersveiligheid in Tuindorp.  
 
Tuindorp Debat 

Op 8 maart heeft Tuindorps Belang, rond de gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht, voor het 
eerst een verkiezingsdebat georganiseerd. Bij dit debat onder leiding van Stefan Pieters 
waren lijsttrekkers van de 7 grootste Utrechtse partijen aanwezig die meerdere thema’s 
bediscussieerden die in Utrecht en/of specifiek Tuindorp spelen. Het debat in de Pauluskerk 
werd ruim bezocht door vele (politiek) geïnteresseerde wijkbewoners en voor herhaling 
vatbaar. 

Paaseieren zoeken/ Levend Stratego za 16 april 
 
Het bestuur vroeg zich sterk af of Tuindorp al uit zijn winterslaap (en coronaslaap) ontwaakt 
was. Het was een zonnige lentedag en we maakten ons op voor de eerste jeugdactiviteit van 
2022. Pasen in de Pan werd als vanouds enorm druk bezocht door wel 100 gezinnen met 
kleine kinderen, kinderen die enthousiast achter de 2 paashazen aanrenden.  
In de middag werd Levend Stratego georganiseerd op het Lubroveldje voor de oudere jeugd. 
 
Koningsdag 27 april 
 
Ook Koningsdag mocht in z’n volle omvang weer gevierd worden in Tuindorp. En dat werd 
gedaan! Met luchtkussens en een klimmuur was er vertier voor de kinderen, om half 8 in de 
vroege ochtend werd de vrijmarkt al door de eerste mensen bezet en rond 10 uur werd het al 
echt druk. Sharon Dijksma, onze burgemeester, kwam in de middag langs om te zien hoe wij 
in Tuindorp Koningsdag vieren. En de middag werd afgesloten aan de bar met een gezellig 
drankje. We mogen trots zijn op deze mooie activiteit. 
 
 
4 mei Dodenherdenking 
 
Dodenherdenking vond plaats op woensdagavond 4 mei. Het was een prachtige serene 
avond en we hadden wijkgenoten geïnformeerd over deze herdenking aan het Willem de 
Zwijgerplantsoen. De avond werd muzikaal omlijst door het Domstad Jeugd Orkest 
Na een kort welkomstwoord van onze voorzitter werd er een minuut stilte gehouden met 
aansluitend het zingen van 2 coupletten van het Wilhelmus.  
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Wijkwethouder Kees Diepeveen hield een toespraak namens de gemeente Utrecht. Saskia 
van Eeuwijk, wijkbewoonster, las een gedicht voor van Marion Bloem genaamd ‘Vrijheid’. De 
herdenking werd beëindigd met de kranslegging en afsluitend het defilé langs het monument 
naast de Pauluskerk.  
 
Wine & Dine 
 
Op de zaterdag voor Pinksteren, zaterdag 4 juni, vond de traditionele Wine & Dine in de 
Pauluskerk plaats. Een evenement, die altijd snel vol zit maar door corona uitstel en 
Pinksteren dit jaar toch enkele lege stoelen telde. Meerdere overheerlijke gerechten en 
gangen werden opgediend, begeleid door bijpassende wijnen. Het grote, gemêleerde 
gezelschap mocht per gang van tafel wisselen om zo steeds met nieuwe mensen te kunnen 
kennismaken en kletsen. Het was een zeer geslaagde avond. 
 
 
Tuindorp Camping 
 
In het eerste weekend van de zomervakantie mocht eindelijk de Tuindorp Camping doorgaan! 
Het Willem de Zwijgerplantsoen werd een weekend lang omgedoopt tot 
‘Camping de Frikandel, de geselligste camping van Uteregg. Altijd speciaal’. 
Op zaterdag vond de opbouw van alle ca. 40 tenten plaats en was er een leuk animatie-
programma met een circuit aan spellen voor de kinderen, aansluitend een bingo door Carola 
Kraai en een heerlijke BBQ. Gevolgd door een avond met muziek. Op zondagochtend werd 
er een Body Balance les gegeven waarna eenieder een ontbijtje kon nuttigen en langzaam de 
tenten weer kon gaan afbreken. 

Lustrumweek 1932-2022 

Het spektakel van het jaar 2022, ons Lustrum! We hadden hier veel aandacht aan gegeven 
middels meerdere vlaggen en banners in onze wijk, een Tuindorp Leest editie 2022.3 die 
geheel in het teken stond van het lustrum en tevens publicatie via onze social media.        
Voor de verslag is gebruik gemaakt van het verslag uit Tuindorp Leest editie 2022.4: 

Het 90 jarig bestaan van Tuindorps Belang is groots en uitbundig gevierd in de week van 3 tot 
11 september! Dankzij de inzet van vele vrijwilligers is in die week een zevental activiteiten 
georganiseerd die de gezelligheid en verbondenheid in onze wijk maar weer eens benadrukt 
hebben!                                                                                                                                     
De aftrap van de festiviteiten was op zaterdag 3 september met een Jeu de Boules toernooi 
op het Lubroveld. De daar permanent aanwezige ballenbaan was met door de gemeente 
geleverde palen in tweeën gesplitst zodat twee teams tegelijk konden spelen. De 8 teams die 
meededen bestonden uit deelnemers van jong tot oud. Het winnende team, Team Vanessa, 
bestond uit vader, moeder, zoon en dochter. Ze kregen een mooie trofee.  

Tijdens het toernooi begon de Skate Parade vanaf het Luubje. Na een clinic konden de 
deelnemers achter de muziek aan en net zo vaak het ruim 1 kilometer lange parcours door de 
wijk afleggen als ze wilden. De clinic werd gegeven door 5 ervaren skaters van de officiële 
Utrechtse Skate Parade en daarin werd onder andere uitleg gegeven over remmen, bochten 
en veilig stilstaan. Dankzij deze clinic hebben er zich geen ongelukken of andere 
onregelmatigheden voorgedaan. 
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Het Jeu de Boules toernooi en de Skate Parade werden afgesloten met een heerlijke ‘lustrum 
openingsborrel’. Dankzij het fantastisch mooie weer, de catering van Buurten en veel 
buurtgenoten was het een groot succes. 

De volgende dag werd de, bijna, klassieker Tuindorp – Tuindorp gereden. De twee routes die 
waren uitgezet begonnen op het Willem de Zwijgerplantsoen en eindigde, anders dan de 
naam van de tochten doet vermoeden, bij tennisvereniging Iduna. De rit van 100 kilometer 
ging via Amerongen, de rit van 70 kilometer via Leersum. Ondanks dat het een social ride 
was, was er voor de 5 groepen wel degelijk een wedstijdelement, bestaande uit een 
bergetappe tijdrit op de Hoogstraat. Voor de statistici onder ons, de Hoogstraat op de 
Utrechtse Heuvelrug is 740 meter lang, heeft een stijging van 22 meter en een gemiddelde 
helling van 3,1% (3,8% als hoogste). De rit werd bij Iduna afgesloten met een heerlijke 
barbecue, waarna iedereen weer, op de fiets, terug naar Tuindorp ging. 

Op donderdag 8 september had het bestuur een receptie georganiseerd om het lustrum met 
de spil van Tuindorps Belang, de vrijwilligers en overige stakeholders (waaronder de 
bestuursleden!), gepast te vieren. De borrel vond plaats bij Mevrouw Peer, het voormalig 
seinhuisje bij de spoorwegovergang en De Pan en was druk bezocht. Het was een mooi 
moment ook om mensen die al vele keren met elkaar hadden gemaild elkaar fysiek te laten 
ontmoeten. Vele bossen bloemen werden uitgereikt tijdens de speech van onze voorzitter 
Bas Pickkers. 

Zaterdag 11 september was De Pan een zeer groot deel van de dag het middelpunt van 
lustrum activiteiten. De middag begon met een goochelshow voor de kids. Deze goochelaar 
kon jongleren en wc-papier eten en sloot de show af met een spectaculaire vuurspuw act. 
Hopelijk blijven de toeschouwertjes het advies “don’t try this at home” in acht nemen…… 

De in het programma ten onrechte “De Slimste Straat” genoemde “De Slimste Laan Quiz” 
maakte ongekend fanatisme los! De strijd, zo kon het echt wel genoemd worden, vond plaats 
tussen zo’n 15 tuindorpse lanen. Dankzij de aanwezigheid van Philip (geboren in Utrecht!) en 
Maarten verliep de quiz op zeer soepele wijze tussen het nuttigen van hapjes en drankjes 
door. Uiteindelijk won de Hugo de Vrieslaan, op de hielen gevolgd door alle andere lanen. 

Met de buren van het nabijgelegen appartementencomplex was afgesproken dat het feest tot 
22.00 uur zou duren. Dat gaf de band voldoende tijd om het repertoire af te werken. Helaas 
was de band uit Tuindorp getroffen door een bandlid met een hernia maar de replacing act 
was gelukkig ook een succes. 

Zondag 11 september was ingeruimd voor de 65-plussers uit de wijk. Er werd een high tea 
georganiseerd in ecologisch tuinenpark De Driehoek. Het weer was fantastisch en de meer 
dan 30 high tea-ers hoefden geen gebruik te maken van het verenigingsgebouw Het 
Pannendak. Aan drie lange tafels werd buiten in de zon genoten van door Marianne, van 
Marianne Maakt, gebakken boterkoek, scones, muffins, brownies, citroen amandel- en 
andere taarten. En uiteraard was er thee. De high tea was een gepaste afsluiting van een 
mooie lustrumweek. 

Dankzij de vrijwilligers van Tuindorps Belang heeft Tuindorp een prachtige lustrumweek 
gehad! Het is super dat er altijd weer mensen zijn die belangeloos verantwoordelijkheid en 
taken op zich willen nemen. We kijken terug op een mooie lustrumweek en kijken weer uit 
naar de komende activiteiten van Tuindorps Belang!  
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Sint Maarten en inzameling voedselbank 
 
Vrijdagavond 11 November 2022 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 beide kerken 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 wederom 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. De pakjes met drinken waren in een mum van tijd op.  
De DJ (bus) zorgde voor een carnavaleske sfeer waarbij er door de kinderen ook nog even 
werd gehost. Rond half 9 was het afgelopen en keerden de meeste ouders met kinderen 
weer huiswaarts. Het was een geslaagde activiteit 

Sinterklaas in Tuindorp  

Op zaterdag 19 november kwam Sinterklaas weer in Tuindorp aan. Dit keer ging hij ‘retro’ in 
een rode oldtimer! Een enorme schare aan pieten en pietjes liep met de Sint mee en hielp de 
kinderen aan het nodige strooigoed. Ook hier was de DJ bus aanwezig en zorgde voor de 
sinterklaas-beats op de achtergrond. De intocht eindigde op het OBS plein alwaar er nog een 
paar dansjes werden gewaagd samen met alle danspieten. 
Tussen de regenachtige dagen door was het deze zaterdagmiddag koud, maar 
zonovergoten. De opkomst was dan ook zoals we gewend zijn, al gingen de kleintjes 
misschien iets eerder naar huis. 
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Leefbaarheid/Duurzaamheid 

Ook in 2022 heeft Tuindorps Belang zich ingezet voor zaken die bijdragen aan de 
leefbaarheid en duurzaamheid van de wijk. Een belangrijk thema dat ook hoog op de 
prioriteitenlijst staat van betrokken wijkbewoners. In 2022 hebben we relaties met belangrijke 
stakeholders voor de wijk Tuindorp verder versterkt of vernieuwd. Hierbij valt o.a. te denken 
aan het Gerrit Rietveld College, Speeltuin De Pan, Mevrouw Peer, Wijkbureau Noord-Oost, 
de politie en de wijkagent, Stichting Buurt Mobiel, Mens en Wijk, Warm Tuindorp. 

Tuindorp Alert, de WhatsAppgroep waarmee wijkbewoners elkaar attenderen op verdacht 
gedrag en het verlies of de vondst van persoonlijke eigendommen heeft ruim 450 
deelnemers. Tuindorp Alert is zo de grootste, meest actieve Alert-app in Utrecht. Het bleek 
ook in 2022 weer een effectieve app om buurtgenoten op de hoogte te houden van 
onregelmatigheden in de wijk. 

Leefbaarheid 

Tuindorp is een wijk waar bewoners grote waarde hechten aan een goede leefbaarheid. 
Prettig wonen, in een veilige en groene buurt is immers belangrijk, zowel maatschappelijk, 
sociaal en voor het individu. Tuindorps Belang streeft er naar door middel van het 
organiseren en faciliteren van verschillende plannen, activiteiten en initiatieven een positieve 
bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van de wijk. 

In 2022 heeft de projectgroep, die zich actief bezig houdt met de geluidshinder die het spoor 
langs de A. Thaerlaan veroorzaakt, in samenwerking met gemeente en ProRail, goede 
afspraken kunnen maken over oplossingen voor de geluidshinder, onder meer in de vorm van 
het plaatsen van geluidschermen door ProRail (in de nabije toekomst). 

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. We blijven potentieel onveilige verkeerssituaties bij de gemeente onder de 
aandacht brengen. 

De basisscholen Paulus, Regenboog en OBS hebben zich in 2022 aangemeld voor het 
gemeente project ‘Schoolstraat’ met als doel de onveilige verkeerssituatie rond de scholen te 
kunnen verbeteren. Tuindorps Belang trekt hierin actief en betrokken op, samen met de 
scholen. Eind 2022 is de aanvraag door de gemeente goedgekeurd en met ingang van 
januari 2023 zullen de (verkeers)regels die verband houden met het inrichten van een 
Schoolstraat als pilot gelden voor het gebied rondom de 3 scholen. 

In samenwerking met het Gerrit Rietveld Collega heeft Tuindorps Belang meegewerkt aan het 
wijkproject ‘Rij met je hart’. Scholieren van GRC hebben als onderdeel van hun 
onderwijsprogramma onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid in de wijk en hebben 
oplossingen aangedragen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Tuindorps Belang zal in 
samenwerking met het wijkbureau Noord-Oost onderzoek doen naar de mogelijkheid om 
daadwerkelijk de beste oplossingen te realiseren die verkeersveiligheid in de wijk verbeteren. 
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Tuindorps Belang is in 2022 actief geweest in de gesprekken die met gemeente zijn gevoerd 
voor wat betreft het vervangen en opnieuw inrichten van de boomgordel op de Prof. 
Jordanlaan. Veel van de bestaande kastanjebomen blijken ziek en moeten worden gerooid. 
Hiervoor in de plaats komen nieuwe bomen en tevens wordt er een nieuws ‘wandelpad’ 
aangelegd. 

Als onderdeel van de actie Boomspiegelfeest ‘Zet Utrecht in Bloei’ op 8 oktober hebben veel 
wijkbewoners zich bij de gemeente aangemeld om hun boomspiegel te verfraaien door 
middel van het aanplanten van nieuwe planten. Tuindorps Belang heeft de actie door middel 
van uitgebreide communicatie op de socials en in de nieuwsbrief omarmd. Planten konden na 
aanmelding gratis worden opgehaald bij stadsboerderij Griftsteede in het Griftpark. Na 8 
oktober is Tuindorp een groot aantal nieuwe boomspiegeltuintjes rijker en is de wijk weer een 
stuk groener geworden. 

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, isolatie en 
energietransitie. Met regelmaat wordt er een thema belicht in een editie van Tuindorp Leest. 
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 helaas nog geen Klimaat Cafés voor bewoners kunnen 
organiseren. Het is de bedoeling om in 2023 in samenwerking met het wijkinitiatief Warm 
Tuindorp minimaal twee Klimaat Cafés te gaan organiseren waarin verschillende 
onderwerpen op het gebied van duurzaamheid centraal zullen staan. 
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Activiteitenoverzicht Tuindorps Belang 2022 
 

 

Maandag 21 februari 2022 Algemene Leden Vergadering    
        

Dinsdag 8 maart Tuindorp Debat 
 

Zaterdag 16 april 2022 Paaseieren zoeken/Levend Stratego 
 

Woensdag 27 april 2022 
 

Koningsdag        

Woensdag 4 mei 2022 
 

Dodenherdenking    

Zaterdag 4 juni 2022 Wine & Dine 
 

Weekend 9/10 juli 
     

Tuindorp Camping        

Lustrumweek 3-11 september 

Zaterdag 3 september 2022 Jeu de boules toernooi / Skateparade 
 

Zondag 4 september 2022 Tuindorp fietst, Wielertocht incl. BBQ 

Donderdag 8 september 2022 Lustrumreceptie  
 

Zaterdag 10 september 2022 Lustrumfeest De Pan 
 

Zondag 11 september  Lustrum High Tea 65+ 
 

 

Vrijdag 11 november 2022 
 

Sint Maarten, Inzameling Voedselbank 

Zaterdag 19 november 2022 
 

Sinterklaasintocht Tuindorp 
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Financieel Verslag Tuindorps Belang 2022 

  
 Financiën Tuindorps Belang 2022 
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Toelichting op de Inkomsten en Uitgaven 2022 
 
Het jaar 2022 is een bijzonder jaar geweest. Veel activiteiten konden weer doorgaan en we 
hebben een spetterend lustrumfeest gevierd. Financieel is het een stabiel jaar geweest. 
Aangezien de lustruminkomsten en uitgaven niet begroot waren is zowel de uitgaven als de 
inkomsten kant van de begroting van 2022 met ongeveer € 10.000 hoger uitgekomen. Het 
gevolg hiervan is dat het resultaat over 2022 € 92 positief is uitgevallen. Voor komend jaar 
verwachten we weer de nodige activiteiten te kunnen organiseren. Deze staan in de 
jaaragenda en in de begroting. 
 
Inkomsten en Uitgaven 
 
Contributie 
De contributie inkomsten zijn in lijn met de verwachting. Het ledenaantal is stabiel.  
 
Advertenties Tuindorp Leest  
De opbrengsten vanuit de advertenties waren afgelopen jaar hoger dan begroot, mede door 
het toetreden van nieuwe vaste adverteerders en een paar losse advertenties. 
 
Subsidie Koningsdag 
De subsidie vanuit het UOC is verhoogd voor de komende jaren. 
 
Activiteiten 
 
Disco 
De disco heeft dit jaar helaas niet plaats kunnen vinden. 
 
Lustrum 
Tijdens het lustrum hebben we meerdere mooie activiteiten georganiseerd. In totaal was er in 
eerdere jaren € 8.400 gereserveerd en in 2022 was nog € 1.000 begroot. In totaal zijn de 
uitgaven min de inkomsten uitgekomen op € 10.756. Doordat bijvoorbeeld de disco dit jaar 
niet heeft plaatsgevonden was er ruimte voor extra uitgaven voor het lustrum.  
 
Lustrumvoorziening 2027 
Het is gebleken dat het organiseren van een lustrum veel geld kost. Er is door het bestuur 
besloten om alvast € 2.000 te reserveren voor het volgende lustrum. 
 
Overig 
Tuindorp Leest drukken 
De inflatie heeft de prijs van het drukken van Tuindorp Leest flink verhoogd voor 2022. 
 
Stakeholders 
Tijdens het lustrum is een receptie georganiseerd voor alle stakeholders en vrijwilligers. 
 
Duurzaam/Leefbaarheid 
De reservering van € 600 voor 2022 schuiven we door naar komend jaar. 
 
Overig 
We hebben onder andere twee beach vlaggen, twee banners en vijf statafels met 
bijpassende rokken gekocht. 
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Balans Vereniging Tuindorps Belang 

 
 

 
 
 
 
 
Toelichting op de balans 
 
De debiteuren bestaan uit de nog toe te kennen subsidie van de gemeente Utrecht na 
indiening van de financiële administratie over 2022 en de adverteerders voor Tuindorp Leest. 
 
Er moet nog een kleine verrekening met de gemeente plaatsvinden inzake terugbetaalde 
bedragen voor de vergunningen van 2022. 
 
De post reserveringen bestaat op dit moment uit: 

- Een reservering voor duurzaamheid € 600. 
 
Na verwerking van het resultaat over 2022 bedraagt het kapitaal van de vereniging per 31 
december 2022 € 12.967.  
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Verantwoording 2022 
 
De kascommissie, bestaande uit de Thijs de Jong en Vincent van Grinsven hebben 
op 26 januari 2023 de boeken van Vereniging Tuindorps Belang over het jaar 
2022 gecontroleerd en deze akkoord bevonden. Een aparte verklaring is hiervoor 
ondertekend. 
 
De verantwoording van de subsidiebeschikking van de gemeente over het jaar 
2022 zal worden opgesteld en toegestuurd op basis van de exploitatie van het 
bestuur en de instemming van de Algemene Ledenvergadering d.d. 20 februari 2023. 
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