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Stichting, doel en organisatie
De stichting Voedseltuin Overvecht is in 2015 opgericht met als doel een bijdrage te leveren aan
een duurzame, gezonde leefstijl waarin (arbeids)participatie en onderlinge verbondenheid
centraal staan. De stichting doet dit door het exploiteren van een duurzame en lokale
voedseltuin/buurttuin. De tuin is bedoeld als sociale ontmoetingsplaats voor buurtbewoners en
lokale ondernemers.
Iedereen is welkom!
Mensen vinden elkaar in dat wat bindt, verschillen in achtergrond, leefstijl, leeftijd en
gezondheid verdwijnen hierdoor naar de achtergrond en doen er niet toe. Mensen vinden hun
plek in de tuin om allerlei redenen en door het samen werken in de tuin vinden ze elkaar:
allemaal zijn ze tuinders. Op deze manier slaan we bruggen tussen verschillende groepen
bewoners in de wijk en tussen organisaties, bedrijven en bewoners. Zo werken we met elkaar
aan een plek waar iedereen welkom is en mag zijn wie zij of hij is. Waar iedereen naar vermogen
en op eigen wijze bijdraagt aan een gezamenlijk resultaat.
Onder begeleiding van de tuincoördinator kunnen zij meewerken aan het verbouwen, planten en
poten van kruiden, fruit, groenten, aardappelen, bloemen en planten. De opbrengst/oogst is
deels voor de tuinders/vrijwilligers op de tuin en deels voor verkoop in de winkel of levering
aan derden.
Op 28 oktober 2021 vierde de Voedseltuin haar (vanwege corona uitgestelde) 5-jarig jubileum!
De stichting haalt haar inkomsten naast de opbrengsten uit de tuin uit giften, sponsoring en
fondsenwerving.
De Voedseltuin Overvecht blijkt ook weer in 2021, het jaar van de corona-pandemie, van
betekenis om mensen gelegenheid te bieden buiten actief te zijn, elkaar te ontmoeten, mét
inachtneming van alle noodzakelijke maatregelen volgens de RIVM-richtlijnen.
Dit onderstreept nogmaals onze maatschappelijke betekenis, die ondersteund wordt door de
gemeten maatschappelijke waarde via MAEX; voor een jaarlijkse subsidie van de gemeente
Utrecht, die eind 2021 afloopt, levert de Voedseltuin Overvecht een tegenwaarde van
€ 300.000,- ! Hier zijn wij uiteraard erg trots op!
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Opzet van dit jaarverslag 2021
Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan bod:








Het seizoen 2021 op de tuinen
Met wie werkt De Voedseltuin samen?
Welke nieuwe initiatieven ontplooiden we in 2021?
PR van de Voedseltuin
Bestuur en organisatie van Stichting Voedseltuin Overvecht
Financiële ontwikkeling en subsidies.
Jubileum Voedseltuin Overvecht

De drie tuinen in 2021
De Voedseltuin Overvecht is een fijne, toegankelijke en veilige plek om mensen te ontmoeten, te
tuinieren, te leren, actief bezig te zijn, eigen groenten verbouwen, activiteiten te organiseren, je
talenten te ontplooien, er even uit te zijn. Samen werken we aan het ontwikkelen van een
inclusief en sociaal buurtnetwerk. De Voedseltuin biedt hiermee een eigentijds antwoord op
problemen en uitdagingen in de wijk.
Iedereen werkt samen: buurtbewoners met en zonder zichtbare fysieke, verstandelijke,
psychische of sociale beperkingen. Niet alleen op de tuin maar ook daarbuiten. We bieden
mensen de gelegenheid onderdeel te zijn van een groter geheel en hun netwerk uit te breiden. Zo
kunnen mensen hun ambities, talenten en dromen verder ontwikkelen en vormgeven.
In 2021 heeft De Voedseltuin een nieuwe tuin opgezet in samenwerking met Tuincentrum Steck.
Steck sponsort het perceel, en een deel van de opstartkosten. De tuinders kunnen hier aan de
slag volgens de bekende principes van de Voedseltuin. En tevens worden groenten geleverd aan
De Noordertuin, de horecalocatie binnen Tuincentrum STECK.
We zijn heel blij met deze nieuwe samenwerking met de medewerkers van Steck, en de
Noordertuin. Tuincentrum Steck biedt ook andere duurzame en circulaire initiatieven rond
groen en landbouw plek; voor de Voedseltuin betekent dat ook nog meer samenwerkingsmogelijkheden, bijv. met De Clique (compost), en de lokale bierbrouwer Vandestreek-brouwerij
(aanplant en levering van hop).
Ook voor deze nieuwe locatie meldden zich in hoog tempo belangstellende tuinders, zodat we
ook op dit perceel vanaf april 2021 een vliegende start konden maken: de mond-op-mondreclame deed zijn werk.
We hebben in 2021 56 tuinders kunnen verwelkomen. Ze studeren, of hebben een baan, of zijn al
met pensioen, of actief in het vrijwilligerswerk, of wonen in een zorginstelling. Allemaal genieten
ze van het buiten bezig zijn, het verantwoorde voedsel dat ze uit de tuin kunnen halen, en dat
thuis op tafel kunnen zetten. De sociale functie is heel wezenlijk: contacten leggen en
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onderhouden, het horen bij een groter geheel, en voor sommigen ook een bron om
zelfvertrouwen op te bouwen, en de opstap naar (vrijwilligers-)werk of opleiding.
De waarde van het concept van Voedseltuin Overvecht is in dit jaar van de coronapandemie
duidelijk gebleken: mensen konden buiten actief blijven, en elkaar op passende afstand
ontmoeten, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Wij zijn dit jaar niet gesloten geweest
vanwege de lockdown. Ieder jaar is er een reguliere winterrust in de kerstvakantie. De tuin is 50
weken per jaar open om mee te helpen.
Ondanks Corona hebben we toch nog een aantal extra activiteiten kunnen organiseren, zoals
 Snoeien in samenwerking met Gagelsteede
 Muziek op de tuin in samenwerking met Zimihc Stefanus
 Stekjesmarkt bij Amazonetuin in samenwerking met gezondheidscentrum de Amazone
 Struinen in de Tuinen
 Kerstmarkt bij Steck
 Burendag bij Steck
 Midzomerborrel
 Oogstfeest bij Gagelsteede
 Etentje en uitje naar Centraal Museum tentoonstelling De botanische Revolutie
In samenwerking met Zimihc en centraal Museum
We hebben vooral ook ingezet op samenwerking met onze partners en andere externe
belanghebbenden in de wijk: zie de volgende paragraaf.

Samenwerking met anderen
De Voedseltuin Overvecht zoekt de samenwerking met anderen op, in Overvecht, en in heel
Utrecht. In 2021 hebben zijn we de volgende nieuwe samenwerkingen aangegaan en/of hebben
we bestaande samenwerkingen uitgebouwd:
1. Met buurthuis Burezina: op initiatief van het buurthuis is daar een moestuin tot stand
gekomen.
2. De samenwerking met Steck/Noordertuin is nieuw en heeft zich in snel tempo
ontwikkeld. Zie hierboven.
3. Met het Leger des Heils: bij De Dreef heeft het Leger des Heils een moestuin opgezet. Ook
daarmee werken we samen.
4. Utrecht Natuurlijk: we trekken samen op i.v.m. de stedebouwkundige ontwikkelingen in
Overvecht, en in de herontwikkeling van Stadsboerderij Gagelsteede. We vullen elkaar
aan in de doelen die Utrecht Natuurlijk en Voedseltuin Overvecht nastreven.
5. Hockeyclub UNO: ondersteund door de Rabobank, en met financiële ondersteuning
vanuit het programma “Samen voor Overvecht” hebben we een project opgestart (om te
beginnen met de sportkantine van UNO) sportkantines te gaan voorzien van gezonde
voeding. Hierbij gaan we meer telers van biologische groenten, en lokale cateraars
betrekken om te zorgen dat sportkantines constant van goede en gezonde maaltijden
worden voorzien. The Social Collective voert dit project onder de leiding van Voedseltuin
Overvecht uit.
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6. De Lokale cateraars waarmee de Voedseltuin samenwerkt zijn onder andere: Pao en
Choi, Slim Samen Soepen, De Kokjes, Licht en Spicy en Ras al Hanout.
7. Chr. Basisschool De Schakel: samen met de directeur en de leerkrachten van De Schakel
verkennen we de mogelijkheden om leerlingen van de basisschool (en waar mogelijk
hun ouders) meer kennis te laten maken met het telen van groenten, met gezond eten, en
buiten zijn. Zowel op het terrein van De Schakel zelf, als op het perceel van de
Voedseltuin aan de Bangkokdreef, dat pal tegenover de school ligt.
8. Verder zijn we een samenwerking aangegaan met Samenwerkingsorganisatie
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Voedseltuin Overvecht is een officieel
leerwerkbedrijf geworden. Hiermee bieden we één van onze tuinders de mogelijkheid
werk en leren te combineren binnen de opleiding biologisch tuinieren aan de MBOopleiding van de Warmonderhof. We beogen in de toekomst meer mensen de
gelegenheid te geven, om onder begeleiding van onze coördinator, om op de Voedseltuin
het praktische deel van dergelijke beroepsopleidingen uit te voeren.
9. Met ZIMIHC/Stefanus werken we als vanouds samen bij culturele en sociale
evenementen, bijvoorbeeld bij “Struinen in de tuinen”.
10. Samenwerking HKU; een stagiaire van de HKU heeft als afstudeerproject een opzet
gemaakt voor de ontwikkeling van een app, om eenzame jongeren een app aan te bieden,
waarmee ze in verbinding komen met de Voedseltuin en kunnen worden gekoppeld aan
onze tuinders. Zo kunnen ze in een cyclus van een aantal weken vertrouwd raken met
buiten en onder de mensen komen, gezond voedsel telen, en eten. We hopen met hulp
van een fonds deze app dit jaar verder te kunnen ontwikkelen.
We onderhouden goede contacten met verschillende beleidsafdelingen van de Gemeente
Utrecht, mede in samenhang met het beleid van de gemeente en het beleidsplan “Samen voor
Overvecht”. We nemen ook deel aan de activiteiten van FoodPrint regio Utrecht.
In 2021 hebben we een aantal keren overlegd met Utrecht Natuurlijk / Stadsboerderij
Gagelsteede om de activiteiten en de presentatie goed op elkaar af te stemmen.
We hebben inbreng geleverd bij het onderzoek van Werkplaats Overvecht in verband met de
plannen voor de stedenbouwkundige ontwikkeling van Overvecht in de komende jaren. Ook
hebben we onze inbreng geleverd rond het “Groene Lint”, de planvorming om het groene
karakter van Overvecht nog beter tot zijn recht te laten komen, en méér uitnodigend om naar
buiten te gaan.
We hopen met onze samenwerkingsrelaties en initiatieven een bijdrage te leveren aan het tot
stand komen van méér moestuinen in Overvecht, samenwerkend in een netwerk van zelfstandige
tuinen, onder een gemeenschappelijk ‘merk’ ProefLOKAAL Overvecht: ‘eigenaarschap’ bij de
vrijwilligers/tuinders, en geen hiërarchie.
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PR van Voedseltuin Overvecht
De website
De website van Voedseltuin Overvecht is vorig jaar flink onderhanden genomen. Dit jaar hebben
we volop hiervan gebruik kunnen maken. De website en social media worden onderhouden door
een groepje tuinders. Zo kan actuele informatie direct gedeeld worden met de buitenwereld.
Nieuw op de website is onze donatieknop, hiermee hebben we afgelopen jaar € 680,60
opgehaald.
Omdat de Voedseltuin de ANBI status heeft, is schenken voor de donateurs belastingtechnisch
voordelig.
Lustrum
Het 5 jarig lustrum van de Voedseltuin, dat vorig jaar geen doorgang kon vinden vanwege
Corona, hebben we dit jaar op 28 oktober met veel succes kunnen organiseren. Wederom
dankzij een actieve groep tuinders. We zijn hier heel trots op. Veel tuinders én veel externe
relaties waren erbij; de toespraak van wijkwethouder Kees Diepeveen hebben we zeer
gewaardeerd. Daarbij hebben zowel DUIC als Dreefnieuws een mooi artikel over ons lustrum

geschreven. Zo hebben we de tuin en ons werk ook weer bij een breder publiek onder de
aandacht gebracht!

Bestuur en organisatie van De Voedseltuin
Het bestuur van de stichting gedraagt zich naar de geest van de regelingen inzake ‘Good
Governance’, die in het maatschappelijk domein van toepassing zijn, op een wijze die past bij de
schaalgrootte van de stichting.
De Voedseltuin Overvecht heeft in 2020 de ANBI-status verkregen van de Belastingdienst.
Het bestuur heeft geheel 2021 gefunctioneerd conform de structuur zoals die in 2019 tot stand
is gebracht. Hiervoor verwijzen wij naar het jaarverslag 2020.
Het bestuur heeft de afgesloten verzekeringen doorgelicht. Aanvullend op de bestaande
verzekeringen via de zgn. Domstad-polis voor vrijwilligersorganisaties van de gemeente Utrecht
zijn eind 2020 verzekeringen afgesloten i.v.m. bestuurdersaansprakelijkheid, en i.v.m.
brand/diefstal/vernieling van zaken op de tuinen.
Blijkens de nieuwe regelgeving rond het zgn. UBO-register zijn alle bestuursleden zogenaamde
“pseudo-uiteindelijk-belanghebbenden” in de stichting Voedseltuin Overvecht. Het bestuur heeft
in 2021 de UBO registratie succesvol afgerond.
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Samenstelling bestuur per 31-12-2021
Koos Lukkien, Utrecht,

voorzitter

Froukjen van der Wal, Amersfoort,

secretaris

Dirk Jan Engel, Utrecht,

penningmeester

Marianne Houkamp, Bilthoven,

lid

Ans Klein Geltink, Utrecht,

lid

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen honorarium of loon in enigerlei
vorm; alleen gemaakte onkosten worden vergoed. Deze regeling is statutair vastgelegd.

Stagiaires bestuur
Op 21 januari namen we afscheid van Else Heidema. Zij heeft als stagiaire in het bestuur
deelgenomen vanaf 3 juni 2020.
In september 2021 verwelkomden we Anne Slabbekoorn als stagiaire in het bestuur.
We zijn heel blij met de inbreng van deze tuinders vanuit de praktijk.

Beleidsplanning voor 2020-2024
Het bestuur heeft het nieuwe beleidsplan 2020-2024 op 11 juni 2020 vastgesteld: TUINierEN
VOOR DE TOEKOMST, DE VOEDSELTUIN OVERVECHT. Koersvast, kansen, acties, van 2020
tot 2024. In 2019 en begin 2020 hebben we hiervoor intensief met een aantal tuinders zitten
brainstormen. Ook hebben we de rapportage van de stagiaires/onderzoekers van Starters 4
Communities, uit 2019, hierin kunnen verwerken.
Op grond van dit plan hebben we ook een nieuwe meerjarenraming opgesteld voor de jaren
2022-2024.
We beogen daarmee ook, dat er een betere, en structurele financiële basis komt onder de
aansturing/coördinatie van de tuinders/vrijwilligers op De Voedseltuin. Immers juist in een wijk
als Overvecht, is het een maatschappelijk belang om hiervoor beleidsmatig én budgettair vanuit
overheden ruimte te maken.
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Subsidiëring voor de jaren 2022-2024
Op basis van ons beleidsplan “TUINierEN voor de toekomst” hebben we in het 2e kwartaal 2021
onze subsidieaanvraag opgesteld, zowel het inhoudelijke plan, als de (meerjaren-)begroting. Aan
het einde van het 2e kwartaal, en in het 3e kwartaal hebben we met diverse beleidsadviseurs van
de gemeente Utrecht overleg gehad over het concept: hoe dienen we dit correct in, en brengen
we dit bij de goede regeling onder. In oktober is de definitieve aanvraag ingediend. In het
4e kwartaal is een deel van onze aanvraag toegekend vanuit het Initiatievenfonds, en een deel
(voorlopig) toegekend uit de Regel “Vrijwillige Inzet voor Elkaar”. Hiermee is in belangrijke mate
onze financiering voor 2022 afgedekt.

Diverse onderwerpen
Tuincoördinator
Mark Verhoef is de tuincoördinator, die met grote inzet en betrokkenheid een succes maakt van
de drie tuinen, en het werk van onze tuinders/vrijwilligers. Mark werkt op zzp-basis voor De
Voedseltuin.
Eind 2020 heeft MAEX een subsidie toegekend waardoor Mark, namens de Voedseltuin, aan het
begin van 2021 andere groentetuinen voor en door vrijwilligers/tuinders heeft kunnen
ondersteunen bij het opstarten van die tuinen, en bij het invulling geven aan het ‘merk’
ProefLOKAAL Overvecht.
Coronavirus-uitbraak
Het bestuur en de tuincoördinator volgen nauwgezet alle berichtgeving, en richtlijnen van
overheidswege. We dragen er zorg voor dat onze tuinders/vrijwilligers op een verantwoorde
wijze, geheel conform de overheidsrichtlijnen, op de tuin kunnen werken.

Besluiten 2021
Het jaarverslag en jaarrekening 2020 zijn op 11 maart 2021 vastgesteld door het bestuur.
Het bestuur heeft het jaarverslag en jaarrekening 2021 vastgesteld op 4 april 2022.
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Een welgemeend ‘dankjewel’
Het bestuur dankt van ganser harte:
-
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Alle tuinders/vrijwilligers die de tuinen tot een succes maken.
Onze subsidieverstrekkers en sponsoren, en al onze samenwerkingspartners.
Mark Verhoef, tuincoördinator, voor zijn actieve aanpak van kansen en mogelijkheden,
en niet-aflatende inzet.

Stichting De Voedseltuin Overvecht

Jaarrekening 2021
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1. Rapport
1.1 Algemeen
Oprichting De stichting De Voedseltuin Overvecht werd, volgens de akte, opgericht op
14-01-2015.
Doelstelling
1. De Stichting heeft ten doel:
a. het bevorderen van de gezondheid van de mensen door een gevarieerd aanbod in biologische
verantwoorde voeding;
b. het bevorderen van (arbeids)participatie van (kansarme) personen met een afstand tot de
arbeidsmarkt;
c. het behouden van de planeet door mensen op een verantwoorde manier voedsel te laten
produceren;
d. het verbinden van buurtbewoners en ondernemers;
e. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
2. De stichting beoogt uitsluitend het dienen van het algemene belang en beoogt niet het maken
van winst.
3. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
- het exploiteren van een biologisch verantwoorde voedseltuin;
- bewoners en ondernemers in de gelegenheid te stellen onder professionele begeleiding te
werken in de tuin en in ruil daarvoor een deel van de opbrengst/oogst beschikbaar te stellen aan
deze mensen;
- deze mensen te verbinden met andere bewoners en ondernemers om hiermee de sociale
binding en betrokkenheid hiermee te vergroten;
- samenwerkingen aan te gaan met andere partijen die de doelstellingen van de stichting
onderschrijven.
Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door:
P. Lukkien
: Voorzitter (vanaf 23-07-2019)
M.P.F. Houkamp
: Voorzitter (tot 23-07-2019)
F. van der Wal
: Secretaris (vanaf 23-07-2019)
D.J. Engel
: Penningmeester (vanaf 18-11-2019)
R.J. Klein Geltink
: Penningmeester (tot 18-11-2019)
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1.2 Begrotingsoverzicht
Uit de staat van baten en lasten volgt het onderstaande begrotingsoverzicht:
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2. Jaarrekening
2.1 Balans per 31-12-2021
(na resultaatbestemming)
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2.2 Staat van baten en lasten

14

15

2.3 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMEEN De jaarrekening is opgesteld volgens de algemene aanvaardbare grondslagen van
financiële verslaggeving.
Activiteiten De feitelijke activiteiten van Stichting De Voedseltuin Overvecht, statutair gevestigd
te Utrecht, worden voornamelijk uitgevoerd op en rondom de Voedseltuin Overvecht, gelegen
aan de Gangesdreef 7A in de wijk Overvecht, Utrecht.
Valuta De jaarrekening is opgesteld in euro's.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Algemeen De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten.
Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld,
worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Vorderingen De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Waardering van de
vorderingen geschiedt onder aftrek van een eventuele oorziening wegens oninbaarheid,
gebaseerd op individuele beoordeling van de vorderingen.
16

Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan,
voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct
opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.
Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen
waarover de daartoe bevoegde organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire
bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor de stichting is opgericht.
Bestemmingsreserve Dat deel van het vermogen dat toegerekend wordt aan een specifiek project
of opdracht van de stichting, volgens de voor dat project of die opdracht opgestelde begroting.
Continuïteitsreserve Dat deel van het vermogen dat in reserve gehouden wordt teneinde de
continuïteit van de Stichting te waarborgen.
Kortlopende schulden De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van
korter dan één jaar. Deze worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale
waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en
lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Baten Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of
diensten na aftrek van kortingen, alsmede de baten uit hoofde van giften, subsidies,
sponsorbijdragen en overige ontvangsten die betrekking hebben op het verslagjaar. Baten
waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen worden afzonderlijk in (de toelichting op)
de staat van baten lasten vermeld. Indien deze baten in het verslagjaar niet (volledig) zijn
besteed, worden de nog niet bestede gelden verwerkt in de desbetreffende
bestemmingsreserve(s). Onder baten worden ook verstaan rentebaten. Opbrengsten van
diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs
van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Beheerslasten De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
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2.4

18

Toelichting op de balans

2.5

Toelichting op de staat van baten en lasten

In de verslagperiode is een licht positief resultaat behaald van € 193. De hogere kosten werden
grotendeels gecompenseerd door het feit dat de Stichting in 2021 een btw-nummer heeft
verkregen waardoor een aanzienlijk deel van de in 2021 betaalde omzetbelasting is
terugontvangen van de Belastingdienst (€ 6.093). Conform bestuursbesluit zijn de uitgaven voor
het in oktober 2021 gevierde lustrum (€ 1.237) rechtstreeks ten laste van de
bestemmingsreserve gebracht.
In de balans is reeds rekening gehouden met het feit dat mogelijk een bedrag van € 4.144 dient te
worden terugbetaald aan de gemeente Utrecht inzake de ontvangen subsidie voor
Buurtnetwerken. Dit bedrag is berekend als het saldo van de inkomsten en uitgaven voor
Buurtnetwerken in de periode 2019 t/m 2021. Voorts zijn in 2021 een (bestuurders-)aansprakelijkheidsverzekering en een inventaris- en goederenverzekering afgesloten. Tevens is
eHerkenning aangevraagd en verkregen. De kosten verbonden aan de verzekeringen en
eHerkenning bedroegen € 764.

Utrecht, 4 april 2022,

Het bestuur:
P. Lukkien (voorzitter)

R.J. Klein Geltink, lid

F. van der Wal (secretaris)

M. Houkamp, lid

D.J. Engel (penningmeester)
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