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Uitnodiging
voor de Algemene Ledenvergadering
van de Volkstuin- en Recreatietuinvereniging Bodegraven
in Rijngaarde
op dinsdag 25 maart 2014 om 20.00 uur
Zaal open 19.30 uur
Agenda:
1
2

Opening door de voorzitter.

Vaststellen notulen algemene ledenvergadering van 25 maart 2013.
3
4

Financieel jaarverslag door de penningmeester.
5

6

Jaarverslag door de voorzitter.

Verslag kascontrolecommissie.

Royement lidmaatschap 2012-2013 (tuin West).
7

Bestuursverkiezing.

De tuincommissarissen Arjen Boekhorst (terrein West) en Jakko Gunst (terrein Oost) zijn
aftredend en herkiesbaar. Hetzelfde geldt voor secretaresse Maaike ten Haken.
Tuincommissaris Peter Schrama (terrein West) heeft aangegeven zijn bestuursfunctie te
willen beëindigen. Het bestuur hoopt op de ledenvergadering een kandidaat te kunnen
voordragen om in de hierdoor ontstane vacature te voorzien

8

Uitkomsten enquête en presentatie beleidsideeën.
9

Pauze met daarin een loterij.
10 Rondvraag.

11 Sluiting, aansluitend een samenzijn onder het genot van een borreltje.
.
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Van het bestuur
Frank Busker (voorzitter)
Beste tuinliefhebbers,
In deze uitgave van ons clubblad geen jaaroverzicht van gebeurtenissen en resultaten. Zo
vlak voor de jaarlijkse Algemene Vergadering vinden wij het als bestuur belangrijker u
op te roepen om naar de Algemene Ledenvergadering van 25 maart a.s. te komen.
De uitnodiging en de agenda voor deze vergadering, hiervoor in dit clubblad, heeft u al
gezien. De vergaderstukken van de secretaresse vindt u achterin dit clubblad, op de
pagina’s 10 t/m 13.
In deze vergadering gaan we het afgelopen jaar met u de revue laten passeren. Een recent
onderwerp zal zeker aan de orde komen; de inbraak in de Polderhof en de maatregelen
die we vervolgens gaan nemen.
Verder in ons clubblad leest u de belangrijkste uitslagen van de door ons gehouden
enquête, waar we een bemoedigend aantal reacties op hebben gekregen.
We vinden het belangrijk dat we uw wensen en meningen kennen en daar met onze
bestuurlijke ideeën op kunnen aansluiten. Onze bestuursvoornemens zullen we
presenteren tijdens de vergadering.
We zien u dus graag op 25 maart a.s.
Een vriendelijke tuingroet, en tot dan!
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Uitkomsten enquête
Bij het vorig nummer van het clubblad was een enquête gevoegd over onze
tuinvereniging. Als bestuur riepen we de leden op deze vragenlijst in te vullen en weer in
te leveren. Die oproep was niet aan dovemansoren gericht; 58 leden gaven hun mening
over een groot aantal beleidskwesties.
Het bestuur is tevreden over deze respons. Al met al is er een aardig beeld ontstaan over
de behoeften en wensen die er onder verenigingsleden leven. Reden genoeg voor het
bestuur om de gegevens op een rij te zetten en in samenspraak met de leden met de
uitkomsten aan de slag te gaan.
Vrijwilligerswerk leden
Wat leverde de enquête op? Het bestuur is allereerst verheugd met de bereidheid van
leden om te assisteren bij diverse werkzaamheden. Zo is er is bij een klein groepje
verenigingsleden gelukkig animo om op termijn een bestuursfunctie te gaan bekleden.
Een handvol verenigingsleden is bovendien beschikbaar om het bestuur op
zaterdagochtend te assisteren bij de verkoop van zaai- en pootgoed in de Polderhof. Deze
leden hebben inmiddels een plek gekregen in het rooster van het verkoopteam.
Behoorlijk groot is de lijst met namen van leden die willen assisteren bij
bouwwerkzaamheden, of bij het organiseren van een jaarlijkse informatieavond of een
sociaal evenement. Zulke namenlijstjes bewaren we als bestuur natuurlijk zorgvuldig; dat
spreekt voor zich. Dank, nogmaals, aan een ieder die zich beschikbaar heeft gesteld!
Sociale evenementen/ informatieavond
Het afgelopen jaar is het bestuur een paar keer benaderd met vragen over een
soepproeverij of een barbecue. Als bestuur onderschrijven we de meerwaarde van
dergelijke sociale evenementen. Niet voor niets denken veel tuinleden met plezier terug
aan de soepproeverij van september 2012, naast de Polderhof.
Een van de enquêtevragen luidde dan ook: Vindt u het belangrijk dat bestuur en leden
vaker proberen zulke evenementen organiseren. Zoals onderstaande tabel laat zien,
beantwoordt ruim 38 procent van de leden deze vraag met ”ja”.
Nog groter is de belangstelling voor een jaarlijkse informatieavond op de tuin, waarin
allerlei achtergrondaspecten van het tuinieren worden uitgediept: ruim 60 procent
(zelfde tabel).
Tabel 1. Belangstelling voor een sociaal evenement (soepproeverij/barbecue en informatieavond).

Niet geïnteresseerd
Maakt mij niet uit
Spreekt mij aan

Sociaal evenement
19,3
42,1
38,6
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Informatieavond
15,5
24,1
60,3

Nieuwe investeringen
Ooit hebben we als vereniging geïnvesteerd in een eigen gebruiksruimte: de Polderhof.
Meer recent zijn de toegangshekken op West en Oost vernieuwd. Op de jaarlijkse
ledenvergadering van 2011 is de mogelijke komst van een eigen verenigingskas ter
sprake geweest.
Het bestuur heeft de enquête mede willen gebruiken om te peilen aan welke investeringen
er momenteel binnen de vereniging behoefte bestaat. Genoemd zijn onder meer: het
vernieuwen van de Polderhof en de verenigingskas, waarbij twee oppervlaktematen zijn
genoemd: 4*3 (de maximummaat volgens het tuinreglement) en 6*3.
Onderstaande tabel laat zien dat ruim 26 procent van de leden het belangrijk dan wel
zeer belangrijk vindt om te herinvesteren in ons verenigingsgebouw. Uiteraard staat deze
vraag inmiddels in een andere context, gezien de recente inbraak en de diefstal van de
frees en de bladmaaier. Het animo van de leden om nieuwe inbraken te voorkomen en de
Polderhof beter te beveiligen, zal ongetwijfeld hoger zijn dan de genoemde 26
procent…… Voldoende stof dus voor een nadere besluitvorming.
De tabel laat verder zien dat ruim 42 procent van de leden de komst van een
verenigingskas van 4*3 (zeer) belangrijk vindt en ruim 30 procent de komst van een
grotere kas van 6*3. Ruim 54 procent benadrukt het belang van een opslagplaats voor
tuingereedschap voor algemeen gebruik (zelfde tabel).
Tabel 2. Het belang van diverse nieuwe investeringen.

Totaal
onbelangrijk
Onbelangrijk
Niet belangrijk,
niet onbelangrijk
Belangrijk
Zeer belangrijk

Polderhof
5,4

Kas 4*3
1,8

Kas 6*3
12,5

Opslagplaats
3,5

37,5
30,4

8,9
46,4

25,0
32,1

12,3
29,8

23,2
3,6

39,3
3,6

26,8
3,6

44,9
9,6

Waardevolle tips
Tot slot, meerdere leden maakten van de gelegenheid gebruik om het bestuur te voorzien
van allerlei waardevolle tips en suggesties. Deze besloegen een breed terrein. Sommige
adviezen gingen over het zo efficiënt mogelijk inrichten van de Polderhof, andere over
het schoonhouden en asfalteren van tuinpaden. Uiteraard is het bestuur graag bereid deze
aanvullende opmerkingen te betrekken bij de verdere beleidsvorming.
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Vers van het land - Carpaccio van rode biet met geitenkaas en
hazelnoten
Caroline Zwaneveld
Even voorstellen
Vanaf deze uitgave van het clubblad verzorg ik de kookrubriek. Daarmee neem ik op
uitnodiging van de redactie het stokje over van Mariël Dijkstra. Ik heb een kookbedrijf
‘Thuiskok Zwaneveld’ (www.thuiskokzwaneveld.nl) en verzorg allerlei vormen van
catering, kookworkshops en diners aan huis. Eenvoudig, smaakvol en duurzaam koken
met biologische en seizoensgebonden producten heeft mijn voorkeur. Met een aantal
mensen hebben we de Emmaüstuin, op terrein West.
Sinds wij de volkstuin hebben, is mijn waardering voor de (rode) biet groter geworden.
De volle smaak van bietjes die net geoogst zijn, is echt geweldig en zelfs rond deze tijd
van het jaar heb ik nog voorraad in de diepvries. Daarom dit recept van een verrassend
voorgerecht, wat eenvoudig te bereiden is, en er ook nog leuk uitziet. Biet en geitenkaas
is een hele goede smaakcombinatie. Dit recept is ook zeer geschikt voor gele of witte
biet.
Ingrediënten: (voor 4 personen):
30 gram hazelnoten,
100 gram zachte geitenkaas,
4 grote gekookte bietjes,
±100 gram slamelange met bietenblad,
3 el olijfolie,
1 el witte wijnazijn,
1 tl mosterd,
1 tl honing,
zout en peper.
Werkwijze: Rooster de hazelnoten in een droge koekenpan goudbruin, laat ze afkoelen
op keukenpapier. Hak de noten fijn, in een vijzel of in de keukenmachine. Snijd de
geitenkaas in dunne plakjes en rol ze door het hazelnotenkruim. Snijd de bieten in dunne
plakjes en laat ze uitlekken op keukenpapier. Doe de witte wijnazijn in een kom en voeg
de mosterd en honing toe en meng goed door. Voeg al roerend langzaam de olijfolie toe
en meng tot een gladde dressing. Breng op smaak met zout en peper. Vermeng de sla met
een klein beetje dressing.
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Serveren: Neem vier mooie, grote borden en verdeel de dunne plakjes biet hierover. Leg
de plakjes dakpansgewijs in een cirkel op de borden. Verdeel hierover de dunne plakjes
geitenkaas. Maak in het midden een hoopje sla en schenk over het geheel nog wat
dressing. Serveer met donker stokbrood en kruidenboter.
Eet smakelijk!
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Biologische middelen. Niet giftig, of toch wel?
Michael Kool
Veel milieubewuste tuiniers grijpen naar biologische gewasbeschermingsmiddelen
wanneer zij last hebben van schadelijke insecten, met de gedachte dat die middelen veilig
zijn. Maar bedenk wel dat de werkzame stoffen van deze middelen weliswaar uit planten
worden gewonnen, maar dat hun werking berust op de giftigheid van de stoffen.
In vele preparaten zit pyrethrum verwerkt dat wordt gewonnen uit bepaalde
chrysantesoorten.
Pyrethrum is een contactgif, dat door de huid in het insectenlichaam dringt en dan eerst
een verlamming en vervolgens de dood van het insect veroorzaakt. Middelen met
pyrethrum mogen nooit in bloeiende planten of onkruiden gespoten worden, omdat zij
dan ook vele nuttige insecten doden. Tot die insecten behoren nu eenmaal ook de bijen en
die willen we bepaald sparen. Een gif dat onderscheid maakt tussen nuttige en schadelijke
insecten bestaat jammer genoeg niet.
Pyrethrum is bovendien ook zeer giftig voor vissen en mag daarom niet binnen een
omtrek van 5-10 meter rond een waterpartij, zoals bijvoorbeeld een vijver worden
gebruikt. De veiligheidstermijn die strikt in acht genomen dient te worden is bij de
diverse middelen verschillend, afhankelijk van de gebruikte concentratie.
Lees daarom altijd de gebruiksaanwijzing grondig door.
Er worden ook bestrijdingsmiddelen in de handel gebracht met chemisch vervaardigde
pyrethrum. Deze middelen zijn in de biologisch tuinbouw niet toegestaan. Een ander
natuurlijk gif is Derris, dat uit wortels van bepaalde tropische peulvruchten gewonnen
wordt. De werkzame stof daarvan heet rotenoide. Ook dat is een contactgif met
soortgelijke werking als pyrethrum, maar sterker. Ook voor vissen is derris zeer giftig. De
indianen van Peru gebruikten het daarom als visvangmiddel.
Rotenoide is in verschillende gewasbeschermingsmiddelen verwerkt, onder andere in
spruzit.
Voor mensen en huisdieren zijn deze stoffen ongevaarlijk.
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Notulen Algemene Ledenjaarvergadering van de Volkstuin- en
Recreatietuinvereniging Bodegraven
Gehouden op 25 maart 2013 in Rijngaarde
1 Opening door de voorzitter.
Frans Hulsbergen opent de vergadering om 20.00 en heet alle leden welkom. Er zijn 42
leden aanwezig.
2 Vaststellen notulen Algemene ledenvergadering van 27 maart 2012
Pagina 7: Michael Kool meldt dat hij de parkeermogelijkheden bij beide terreinen niet
voldoende vindt. Hij zou graag vaste parkeerplaatsen zien. Frans Hulsbergen antwoordt
dat jaren geleden een plan voor parkeerplaatsen afgeketst is door de gemeente. Het is
gemeentegrond. Misschien is het een idee om dit in de toekomst opnieuw op te pakken.
De notulen worden hierna vastgesteld.
3 Jaarverslag door de voorzitter
Frans begint met een moment stilte te vragen ter nagedachtenis aan Hans Kok, die een
week voor de vergadering overleden is.
Dan gaat hij verder en presenteert een digitaal jaarverslag.
Hij verzoekt de leden die nog geen e-mailadres aan Piet van Kooten gegeven hebben dit
alsnog te doen zodat ook zij goed op de hoogte gehouden kunnen worden. Van bijna de
helft van de leden hebben we zijn of haar e-mailadres.
Mw. Humme vraagt zich af hoe het kan dat de eenmaal gestorte compost zo snel
verdwenen is. Zij was niet op de hoogte van wanneer de storting plaats zou vinden en
concludeert terecht dat hierbij het principe telt van wie het eerst komt die het eerst maalt.
4 Verslag van de Kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie, bestaande uit dhr. Zwaan en dhr. Vega, vindt dat het verslag er
goed verzorgd uit ziet. Zij zijn op bezoek geweest bij de penningmeester en hebben
steekproeven genomen en niks gevonden. De boekhouding zag er secuur en prima uit. Zij
geven de penningmeester decharge en merken verder op dat ze graag een reservenaam
aan de kascontrolecommissie toegevoegd zouden zien. De Kascontrolecommissie voor
2013 bestaat uit Maarten de Voogt en Erwin Vega, het reservelid wordt Ad van der
Aelst.
5 Financieel jaarverslag door de penningmeester
Het financieel jaarverslag wordt gepresenteerd door penningmeester Piet van Kooten. We
kunnen zowel op het scherm als op papier het verslag bekijken. Het blijkt dat we ondanks
de investering van de tweewielige trekker toch nog een klein positief verschil hebben.
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6 Royementen Lidmaatschap
Er zijn verschillende aanschrijvingen geweest maar geen royementen.
7 Uitbreiding bestuur: Voorstellen instellen commissie materiaal
Er worden briefjes rondgedeeld zodat ieder aanwezig lid kan stemmen. Frans Hulsbergen
meldt dat hij zich niet meer beschikbaar stelt i.v.m. zijn waarschijnlijke emigratie naar
Spanje.
De stemming resulteert in : 31 voor en 7 tegen. Het besluit tot uitbreiding van het bestuur
met een materiaalcommissariaat is aangenomen.
8 Bestuursfuncties. Vaststellen bestuursplaatsen en overdracht voorzitterschap
Er hebben zich naast Frank Busker geen andere kandidaten voor de voorzittersfunctie
gemeld. Frank stelt zichzelf voor. Daarna wordt er gestemd en de nieuwe voorzitter wordt
unaniem gekozen! Dit houdt in dat Frank Busker de nieuwe voorzitter is. Hij wordt
verwelkomd met applaus en een bloemetje.
Frans Hulsbergen bedankt Anneke Wijfje voor haar inzet als secretaris van de club. Ook
haar man Jan Wijfje wordt bedankt voor zijn inzet voor de club. Anneke krijgt applaus en
een bloemetje.
Dan krijgt oud-lid Martien Vink het woord en hij staat stil bij zijn tijd, 35 jaar, dat hij lid
was van onze vereniging. Hij bedankt zijn medetuinders voor de leuke contacten op de
tuin.
9 Loterij en Pauze
Er worden een hoop loten verkocht en Piet van Kooten had weer voor nuttige prijzen
gezorgd. Financieel gezien is de verloting positief afgesloten.
In de pauze is ook de gelegenheid om de collage, die Michael Kool op een tafel heeft
uitgestald, te bekijken. Michael is in Apeldoorn naar een beurs voor hobbytuinders
geweest en heeft daarvan allerlei leuke documentatie meegenomen.
10 Rondvraag
-Piet van Kooten bedankt namens onze vereniging de scheidende voorzitter Frans
Hulsbergen voor alle jaren dat hij zich als voorzitter voor de vereniging heeft ingezet.
Frans heeft er onder andere voor gezorgd dat het clubblad, de ideeënbus, de open dag, de
containers en de nieuwe hekwerken er kwamen. Hij bedankt Frans, namens alle leden,
voor zes jaar voorzitterschap! Frans krijgt een bloemetje en een bon van Gall en Gall.
-Frans houdt een dankwoord waarin hij zegt een goede en sterke vereniging achter te
laten. Hij wil iedereen bedanken voor de fijne samenwerking en Henk Fontijn voor het
geven van nuttige informatie over de vereniging.
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-Mw. Humme: vraagt wat de bedoeling is van de plannen voor een nieuwe kas achter de
Polderhof. Frank Busker vertelt dat in een eventueel te bouwen kas pootgoed voor de
club kan worden gekweekt. Verder zou Mw. Humme het nuttig vinden als Michael Kool
de informatie die hij heeft opgedaan op de beurs zou willen delen d.m.v. een praatje of op
een andere manier.
-Dhr. Groenendijk vraagt zich af of de persoon die achter de frees loopt verzekerd is. Piet
van Kooten zegt dat de vereniging een verzekering heeft afgesloten bij de Rabobank die
dit soort activiteiten dekt. Ook meldt Dhr. Groenendijk dat iemand van de vereniging zich
heeft aangemeld als kandidaat voor materiaalcommissaris. Het bestuur neemt dit mee.
-Dhr. Winkel vraagt zich af hoeveel keer je een frees kunt huren voor het aankoopbedrag
van de tweewielige trekker. Piet van Kooten vertelt dat de frees met 10 jaar is
terugverdiend en dat de frees 30 jaar meegaat. Dhr. Winkel vindt het bedrag voor het
frezen van de tuin dat de vereniging nu vraagt: 15 euro per 100m 2 aan de hoge kant. Het
bestuur gaat dit bespreken.
-Michael Kool: is naar de tuinbeurs voor hobbytuinders geweest en zou het leuk vinden
om er de volgende keer met andere leden naar toe te gaan. Misschien kan dit in de
toekomst een verenigingsuitje worden. Het bestuur neemt deze suggestie in beraad.
Daarnaast merkt Michael op dat hij deze zaal niet prettig vindt en of de volgende
vergadering weer in de andere zaal gehouden kan worden. Frans Hulsbergen zegt dat dat
ook de bedoeling was, maar dat er bij de Rijngaarde een misverstand was waardoor wij
nu hier zitten.
-Dhr. Van Dijk merkt op dat de leeftijdsgrens voor verzekeringen van ongevallen van
verenigingsactiviteiten, zoals voor de persoon die gaat frezen, vaak 70 jaar is. Piet van
Kooten gaat dit navragen bij de Rabobank. Mevrouw Niekerk merkt op dat zij bij de
gemeente werkt, waar verzekeringen voor vrijwilligers zonder leeftijdsgrens worden
afgesloten.
-Hans van Vliet vraagt of er leden zijn die een EHBO of BHV diploma hebben en of dit
dan vermeld kan worden zodat bij calamiteiten op de tuin deze ingeschakeld kunnen
worden. Het bestuur heeft hier nog geen zicht op. Wel is er een EHBO trommel in de
Polderhof en wordt geadviseerd dat een ieder op zijn of haar eigen tuin EHBO- materiaal
heeft.
-Ook vraagt Hans van Vliet wat er in de toekomst met de contributie en de tuinhuur gaat
gebeuren. Piet van Kooten antwoordt dat de tuinhuur voor 5 jaar met de gemeente is
vastgesteld. Over 4 jaar loopt dit af en wordt er weer opnieuw met de gemeente gepraat.
En verder zijn er nog geen plannen om de contributie te veranderen.
-Als laatste informeert Hans van Vliet of het een idee is om het frezen bij de contributie
in te calculeren. Piet van Kooten vindt dit geen goed plan omdat de meeste leden hun tuin
niet willen laten frezen.
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-Aart van Greuningen wil graag weten wat een werkteam inhoudt. Frans Hulsbergen legt
uit dat een aantal leden periodiek wordt aangeschreven om mee te helpen met een klus
die de vereniging op dat moment heeft. Dit zal zo eens per 5 jaar gebeuren. Een lid is dan
verplicht om mee te helpen.
-Marjolein van Dijk merkt op dat er veel plastic zwerfvuil op de tuinen is en roept een
ieder op om het vuil op te ruimen. Daarop zegt Dhr. Vega dat er ook veel plastic bij hem
in de sloot terecht is gekomen. Nogmaals een verzoek of een ieder op tijd zijn eigen afval
op wil ruimen en mee naar huis wil nemen!
Frank Busker merkt op dat het misschien een goed idee is om een keer een werkteam
samen te stellen dat het zwerfafval op gaan ruimen.

11 Sluiting van de vergadering
Om 22.00 sluit Frank Busker de vergadering en bedankt een ieder voor zijn komst en
aandacht. Daarna wordt er nog een glaasje gedronken.
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Balans Volkstuin- en Recreatietuinvereniging Bodegraven
(per 31 december 2013)

31-12-2013

31-12-2012

31-12-2013

31-12-2012

Debet

Debet

Kredit

Kredit

Polderhof

€ 11.000,00

##########

Afschrijving
Polderhof

#########

€ 11.000,00

Inventaris

€

€

759,00

Afschrijving
Inventaris

€

€

Elektra voorziening

€ 5.920,00

€ 5.920,00

Afschrijving
Elektra

€ 4.132,00

€ 3.542,00

Tweewielige trekker

€ 5.999,98

€ 5.999,98

Afschrijving
tw. trekker

€

€

Kas

€

274,38

€

Kasoverschot

€

21,80

€

Waarborgsom

€ 8.998,50

€ 8.428,50

RABObank Rekeningcourant

€ 1.866,74

€ 1.295,87

Eigenvermogen

#########

€ 19.534,93

RABObank
Spaarrekening

€ 23.023,58

##########

Gem.Bodegraven

€ 9.647,28

€ 9.647,25

RABObank
Waarborgsommen

€ 8.998,50

€ 8.428,50

Resultaat

€ 3.274,78

€ 2.787,13

Voorraad Garant zaden

€

€

Voorraad Culvita

€ 1.081,38

€ 1.548,82

-----------------

---------------

---------------

---------------

759,00

104,80

759,00

900,00

759,00

450,00

103,75
-

32,59

€ 59.050,16

##########

#########

€ 56.148,81

===========

==========

==========

==========
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Kas/ Bankoverzicht 2013

Uitgaven 2013

Algemene kosten

€

687,84

Bestuurskosten

€

11,00

Onderhoud Polderhof

€

381,73

Verzekeringskosten

€

544,85

Energiekosten

€

184,21

Waterkosten

€

78,30

Bankkosten

€

36,92

Kantoorbehoeften

€

70,08

Porti en Bezorgkosten

€

125,85

Kosten Pootgoed

€ 1.926,92

Telefoonkosten

€

Huur Tuin complex

€ 9.647,28

Inkoop Garant

€ 2.848,96

Inkoop Culvita

€ 2.033,40

Borg terugbetaald

€

424,50

Onderhoud Freesmachine

€

199,06

Hekwerken

€

925,36

Clubblad

€

521,31

Resultaat (+Pos. / -Neg.)

21,40

€ 3.274,78

+/+

------------------€ 23.943,75
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Inkomsten 2013

Inschrijfgelden Seizoen 2012/2013

€

30,00

Inschrijfgelden Seizoen 2013/2014

€

165,00

Contributie seizoen 2012/2013

€

14,00

Contributie seizoen 2013/2014

€

966,00

Contributie Leden zonder tuin

€

189,00

Borggelden 2012/2013

€

179,50

Borggelden 2013/2014

€

965,00

Tuinhuur 2012/2013

€

7,20

Tuinhuur 2013/2014

€ 10.689,53

Bankrente

€

513,28

Verkoop Garant

€

3.685,56

Verkoop Culvita

€

3.129,40

Verkoop Pootgoed

€

2.696,25

Sponsorenbijdrage

€

400,00

Advertentie-inkomsten

€

2,00

Tuinfrezen

€

312,03

---------------€ 23.943,75
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