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Inleiding

In maart 2017 zijn Martin Visser, Tineke Fleurke en Trude de Haan afgetreden als
bestuursleden. Evert Bouws werd voor 2 jaar herbenoemd. Als nieuwe bestuursleden werden
benoemd Jan van Beers, Sylvia Hendriks en Ton van Hemert. Tevens hebben we afscheid
genomen van Hugo van Dis als vrijwilliger, extern adviseur en vergadervoorzitter vanaf 2007.
Hugo van Dis werd bedankt met een dinercheque, wat lekkers en bloemen voor zijn vrouw
Ada. Hugo van Dis heeft zich sterk betrokken gevoeld met het wel en wee van Lugtensteyn en
was voor ons een geweldige voorzitter, trouw…bekend met de procedures…steeds bij de les
en attent…diplomatiek…doelgericht…een aimabel mensenmens.
Het aftredende bestuur werd door Evert Bouws bedankt voor hun goede functioneren.
De voorzittershamer werd overgedragen aan het nieuwe bestuur en zo ging er dit jaar een vrij
jong bestuur, met nieuw elan van start. De taken werden onderling verdeeld. Jan van Beers
voorzitter, Ton van Hemert secretaris, Evert Bouws bleef penningmeester, Sylvia Hendriks
bestuurslid.
Jan van Beers heeft de taak van vergadervoorzitter op zich genomen. Jan van Beers en Sylvia
Hendriks zorgen binnen het bestuur voor de externe contacten o.a. met de SSW.
In de kascommissie is Heleen van Noppen afgetreden, Aadje den Daas gebleven, Agnes
Kronenburg toegetreden en Martin Visser bleef reserve lid.
In 2017 is de voorziening inventaris gebruikt voor de vervanging van de oude en versleten
parasols - kosten 998 euro - en van de koffiemachine - kosten 243.90 euro - . Bovendien zijn
voorbereidingen getroffen om de vloerbedekking van het Trefpunt te vernieuwen. Naar
verwachting gaat dit gebeuren in 2018. Ook dat zal worden betaald uit de voorziening
inventaris. Zie verder bijlage 2
In de toelatingscommissie zijn Ton van Hemert en Sylvia Hendriks afgetreden, Aadje den
Daas bleef, Trude de Haan en Willy Demmer toegetreden.
In de trefpuntcommissie waren geen veranderingen, Els Kleijn en Willy Demmer bleven lid
van de commissie.
In november kregen wij bezoek van de burgemeester Sjoerd Potters en in december van de
bestuurder Jessie Bekkers-van Rooij van SSW . Beide ontmoetingen waren inspirerend, leuk
en gezellig, gewoon een praatje maken onder het genot van een kopje koffie zoals bij
Lugtensteyn gebruikelijk is….
Tevens was dit een mooie afsluiting van een jaar met veel wisselingen in functies zoals
hierboven vermeld.

Die woongroep uit Bilthoven …

Onze activiteiten werkgroep had het georganiseerd, en iedereen kon er op intekenen. Ook de
wachtlijsters. Een stuk of tien zouden meegaan.
Eén auto en zoʹn zes fietsers, naar de Midget-golfbaan, aan de rand van onze woonplaats. Op
een dag in juli, net een periode van warme dagen achter ons.
Gelukkig, het regent niet, de verwachting is matig slecht. We besluiten toch te gaan.
Daar aangekomen blijkt er gelukkig onder een ruim afdak koffie te kunnen worden
gedronken, want het gaat regenen, en niet zo zachtjes ook. Even later hoost het van je welste,
en strijden donder en bliksem om de overhand. Twintig minuten later wordt het droog, en we
kijken toe hoe de baanbeheerder en zijn assistent de holes van overtollig water ontdoen.
Wat te doen ? Doorzetten of …? Een ruime meerderheid kiest voor doorgaan, waarbij de
anderen zich gewillig aansluiten.
Het worden twee groepjes van vier, en twee welke aanmoedigers, waarvan één met een
rollator. Mooi toch ? De baan telt achttien holes, waarvan nr. 13 veruit de moeilijkste blijkt te
zijn.
Per groepje een administrateur, die de puntentelling noteert, herkenbaar aan schrijfplankje en
potlood.
Jeetje, dat valt nog niet mee. Die eerste hole bleek achteraf een makkie, om ieder een beetje
op zijn gemak te stellen, maar dan al gauw komt het echte werk aan bod. Hellende banen,
hobbels en hoekpunten. Inderdaad, bij nr. 13 haalt iedereen 7 punten, het maximum aan
slechtheid.
We lachen veel, nemen elkaar in de maling, en doen serieus ons best om een goede indruk te
maken. Lukt niet altijd, en maken er dan maar het beste van. Zo'n woongroep blijkt dan
ineens ook over een grote teamgeest te beschikken !
Alle holes doorgewerkt, nog een kopje koffie (of iets anders) toe. De einduitslag geeft
problemen, omdat de twee viertallen ieder met een eigen puntentelling hebben gewerkt. Geen
nood, het was een leuke ochtend. De eerste deelnemer moet alweer naar huis, maar er meldt
zich ook nog een laatkomer, die zijn vrouw komt ophalen.
We doen dit al een aantal jaren, het wordt een beetje traditie bij de woongroep Lugtensteyn.
Als de bewoners van de gelijknamige boerderij in de 17e eeuw, die toen al op deze plaats
stond, dát eens hadden kunnen weten … Ach, wij weten toch ook niet wat zich over enige
eeuwen daar ter plaatse zal afspelen. Maar het lijkt mij sterk dat de oudere bewoners dan gaan
Midget-golfen.
Groepswoner van Lugtensteyn

Mensendieck

Het was een idee van Carin, onze gym-juf zelf : de eerste keer van het nieuwe seizoen wordt
een openbare les. Niet zoals altijd, in ons Trefpunt, maar in het Atrium.
Onze vaste kring bestaat uit tien mensen (inclusief de gym-juf, meer ruimte is er niet),
waaronder twee "van buiten" en ook twee mannen.
Tevoren tijdig aangekondigd : Komt allen ! Kijken ? Leuk ! Meedoen ? Nog leuker ! daarna
drinken we koffie.
Zo'n 15 stoelen in een kring, CD-speler in stelling gebracht, iemand zou foto’s maken…. .
Onze verwachting ? We hoopten op tien extra belangstellenden, rekenden op enigen minder
en vreesden dat er nul zouden zijn. Eén lid was met vakantie.
Ja hoor, alle stoelen werden bezet, zelfs iemand met een rollator was gekomen.
Zoals gewoonlijk begonnen we met ons "in te lopen", we doen dat altijd op muziek, vrij wild
voor onze leeftijd. We hadden nu wat meer ruimte dan anders, buitten dat ook uit en moesten
hier en daar een plantenbak omzeilen.
Staande hebben we ons daarna uitgerekt, en onze ruggengraten in al richtingen gebogen en
gedraaid. Dat doen we altijd, maar omdat het nu de eerste keer van het nieuwe seizoen was
klonk er hier en daar wat extra gekraak.
Gebruikelijk is om daarna op onze matjes verder te werken, maar vanwege de "grote toeloop"
en de lage temperatuur in ons Atrium gingen we nu verder op stoelen. Onze juf, die na vijftien
jaar aardig weet wat we wel en niet kunnen, had een serie oefeningen paraat, waarbij ieder
spiertje van ons lijf zo nu en dan werd aangespannen. En daarna weer even rust kreeg.
We hadden stokken meegenomen, niet om elkaar daarmee te lijf te gaan, maar om bepaalde
bewegingen in goede banen te leiden. Hadden we nog nooit gedaan.
Ook was nieuw dat we ballonnen opbliezen. Behalve dat onze longen daarmee flink aan het
werk werden gezet, en we tegelijk de jarige in ons midden konden toezingen, hebben we ook
op de ballonnen gezeten, dus ze als kussen gebruikt, maar ze ook getracht in de lucht te
houden. Dat laatste gaf veel door-elkaar-lopen, waarmee de les "mensendieck" ook gelijk
werd afgerond.
En daarna was er koffie. Het ging allemaal heel erg op zʹn "Lugtensteynʹs, dus heel leuk.

Een Mensendiecker

De schilderclub
woongroep Lugtensteyn :
'een kleurenpalet aan bewoners'

Bij Woongroep Lugtensteyn zijn de bewoners op velerlei manieren in beweging of houden
elkaar in beweging door samen dingen te doen, zoals Mensendieck.
Zo is er ook een schilderclub op de donderdagmiddagen. Daar wordt meer bewogen met
de kwast, de ogen en de mond…
Er wordt niet altijd alleen geschilderd en getekend, er zijn ook weleens wenskaarten door
iemand gemaakt. Er is zelfs een trui afgebreid.

Dit alles, hoewel niet standaard, onder begeleiding van een achtergrondmuziekje; ‘van
eigen bodem’, ‘Gulio met z’n regenjas’ tot ‘licht klassiek’, laten wij onze inspiratie los op
doek-papier. Met verf, potlood en verschillende methodes.
Tussendoor verrassen we elkaar wel eens met iets lekkers voor bij de thee of worden
door een van de bewoners getrakteerd, die er dan gezellig even bij komt zitten.
Tijdens deze bezigheden kun je het ene moment een speld horen vallen en het andere
wordt er flink over elkaars werk en ideeën gebabbeld. En niet te missen : wordt er lekker
gelachen.
Maar soms is er ook enig gemopper te horen of een grote zucht, als een van de
kunstenaars zich opwindt over het naar zijn idee mislukte resultaat, dat uiteindelijk altijd
weer blijkt mee te vallen.
Er wordt dus wel eens ‘de kunstenmaker uitgehangen’ en dat moet ook kunnen.
Laatst hebben we spontaan ons materiaal laten liggen en zijn naar een idee van een van
ons, met elkaar naar ‘Kunst uit eigen provincie’ in het WVT-gebouw vlakbij getogen, om
te genieten van het werk van hobbyisten zoals wij.
Alles bij elkaar, een relaxte sfeer, gevormd door een kleurrijk gezelschap, en leuke
portretten !
In het Atrium, het trappenhuis en ook in het Trefpunt, worden soms kunstwerken uit de
schilderclub opgehangen, in plaats van kunstenaars van buitenaf, die regelmatig worden
gevraagd hun werk hier ten toon te stellen.
Zo houden we met elkaar het interieur van het wooncomplex levendig en afwisselend van
aanzicht.
Het is een feest om daar en bijdrage aan te kunnen leveren !
Ondertekend, een kunstenmaker, lid van de schilderclub Luchtig-steyn

Verhaal van een nieuwe bewoner

Ergens in 2016 besloot ik mij als aspirant bewoner van Lugtensteyn op te geven. Ik liep al
langere tijd rond met dit idee en door omstandigheden leek het mij verstandig om mijn drie
etage maisonnette in te ruilen voor een appartement. Het groepswonen, zoals dat door
Lugtensteyn werd vorm gegeven sprak mij aan. Een bezoek aan een open dag bevestigde mijn
keuze alleen maar. Mooie woningen en vriendelijke mensen. Na mijn inschrijving en een
gesprek, bij mij thuis met Ton en Aadje, ben ik deel gaan nemen aan de ochtendkoffie en
mocht ik deelnemen aan een avond rond poëzie. Ook de stamppotavond was een gezellig en
smakelijk gebeuren. Iedereen heeft de keuze om al dan niet mee te doen. Toch kom je, bijna
ongemerkt, met iedereen in contact en leert elkaar min of meer kennen. Ik voelde me al snel
thuis, maar realiseerde mij dat het betrekken van een woning wel eens lang kon duren.
Afgelopen zomer echter ging het verhaal dat er mogelijk een appartement vrij zou komen in
de zogenaamde woontoren. Natuurlijk had ik interesse, maar was mij bewust van de
wachtlijst. Uiteindelijk bleek, tot mijn grote verrassing, dat er twee kandidaten waren
waaronder ik zelf ! Er zou door de bewoners gestemd worden en ik kreeg een telefoontje dat
het de andere kandidaat was geworden. Natuurlijk was ik teleurgesteld maar gunde de ander
het echt en was deze kans niet erg snel na mijn inschrijving ? Eerlijk gezegd had ik nog lang
niet op een verhuizing gerekend. Ik was verbaasd en blij toen mij uiteindelijk het appartement
alsnog gegund werd.
Ik woon nu dus sinds september in een prachtig en licht appartement en ik geniet er met volle
teugen van. In de weekends verblijf ik bij mijn LAT partner, maar ga zondagsavonds naar
huis en dat gevoel had ik al lang niet in mijn vorige woning. Steeds als ik het atrium betreed
valt mij de serene rust van een klooster ten deel. Die rust typeert eigenlijk het gehele complex.
Ik woon hier nu bijna een half jaar en heb nog geen dag spijt van mijn keuze. Mijn partner,
die eerst niets moest hebben van deze woonvorm, voelt zich hier ook helemaal welkom en
thuis. Het is dat hij een prachtige eigen woning heeft in Nieuwegein, anders had hij zich
inmiddels ook ingeschreven.

Het is mede aan jullie, lieve medebewoners, te danken dat ik me hier thuis voel !

Ed Moolenaar

Wat gebeurde er verder in 2017 op Lugtensteyn

Januari
Op 1 januari 0.00 uur : we toosten in het trefpunt en wensen elkaar een goed 2017 !

Februari
Op 14 februari was er een gedichtenavond, er was veel animo ook van de wachtlijstleden. Ed
Moolenaar, Lia Hoogendoorn, Antoinette van Doorn, Aja van Wierst en Djouke Reitsma
hebben gedichten voorgelezen, alsook onze bewoner Piet Zonneveld. Het was een geslaagde
avond, voor herhaling vatbaar !

Maart
Op 8 maart was er een stamppottenavond t.b.v. Stichting Zulu Aid, het Hillcrest Aids Centre
in KwaZulu-Natal, Zuid Afrika. Er werd genoten van de maaltijd met de opbrengst voor een
goed doel !
Op 14 maart heeft Hugo van Dis, de externe voorzitter van onze vergaderingen, afscheid
genomen. Hij werd uitvoerig bedankt, toegesproken en kreeg de nodige cadeaus aangereikt.
Op 28 maart was de crematie van onze oud/bewoner Hetty Roumans. Ton van Hemert heeft
namens het bestuur van Lugtensteyn de familie gecondoleerd.

April
Op 1 april was de jaarlijkse middag voor de wachtlijstleden. We hebben het ‘Van de Lindt
woonspel’ (uitgave LVGO) gespeeld. Dit is gebaseerd op het ganzebordspel. Doel : het
spelenderwijs op gang brengen van gesprekken over het groepswonen en meer van elkaars
meningen, eigenschappen enz. te weten te komen. Het werd een leuke middag, waar aan het
2e deel ook de bewoners deelnamen.
Op 18 april was de gebruikelijke Paasbrunch waarbij de bewoners zelf voor de benodigde
ingrediënten hebben gezorgd.

Mei
Op 20 mei was de jaarlijkse open dag, waarop we een aantal mensen hebben mogen
ontvangen, informatie gegeven over de woongroep, rondleiding.
Onze medebewoner Piet van Mil is op 13 mei overleden en op 29 mei is hij in besloten kring
gecremeerd.

Juni, Juli

Augustus
Vanwege de verhuizing van Ans Couperus naar een verpleeghuis kwam er een woning vrij.
Jan van Beers is naar deze woning verhuisd. Op 3 augustus was er een extra
bewonersvergadering om een nieuwe bewoner te kiezen, voor de vrijgekomen woning van Jan
van Beers. Ed Moolenaar kreeg de woning toegewezen.

September
Op 6 september gaf Carin de Moet in het Atrium een les/demonstratie mensendieck in het
kader van het 25 jarige bestaan van het groepje wat in Lugtensteyn mensendieck doet.
Op 15 september was de jaarlijkse barbecue gepland, deze werd vanwege het te verwachten
slechte weer omgezet in een maaltijd met salades.
Op 29 september ging een groepje van 9 bewoners naar Garderen om een expositie van
zandsculpturen te bekijken. Aldaar moest er geraden worden welk spel de zandsculpturen
uitbeelden b.v. mens erger je niet enz. Na de expositie was het gezellig pannenkoeken eten.

Oktober
November
Op 17 november kregen we bezoek van de burgemeester Sjoerd Potters. Hij werd ontvangen
door het bestuur waarbij Evert iets vertelde over onze woongroep. We hebben hem een korte
rondleiding gegeven door het gebouw en een woning laten zien. Daarna was het een gezellig
samen zijn /koffie drinken in het trefpunt.
Op 18 november is onze medebewoner Evert Demmer overleden. Zijn begrafenis was op 25
november. Er waren veel bewoners van onze woongroep om afscheid te nemen. Jan van Beers
heeft namens het bestuur van Lugtensteyn de familie gecondoleerd.

December
Op 1 december was er een chinees buffet in het trefpunt.
Op 6 december was er een sinterklaas avond gepland, wegens gebrek aan deelnemers ging dit
niet door.
Op 13 december kwam Jessie Bekkers-van Rooij directeur-bestuurder samen met Hassan
Toutouh de wijkbeheerder bij ons op de koffie. Wat opviel was de prettige open houding
waarmee Jessie ons benaderde. Het was een ongedwongen sfeer waarin alle ruimte was om
vragen te stellen en elkaar te ontmoeten
Op 18 december hebben we de kerstversiering opgehangen.
Op 26 december was de jaarlijkse kerstmaaltijd.
Op 31 december genoten we van oliebollen / champagne en op 1 januari 0.00 uur elkaar een
goed nieuwjaar gewenst !

Commissies en werkgroepen aan het woord.

Werkgroep vitrine en kunst

Wat was er aan de hand
Met de vitrine en de wand ?

Na dat ze jarenlang hielp met het inrichten van de vitrine en het ophangen van schilderijen
aan de grijze wand in het atrium, is Ans Visee er dit jaar mee gestopt.
Helaas, want juist zij heeft dat luisterend oor en die scherpe kijk op wat kan of minder kan.
Gelukkig wilde Aadje den Daas haar graag opvolgen, dat heeft gezorgd voor de voortgang
van deze activiteit en geleid tot een prettige samenwerking.
Nu eens bieden bewoners ideeën aan ; dan weer vinden we een bijdrage van mensen buiten de
deur.
Bewoners : mini-autootjes, eigen mokken, beelden, karaffen enz.
Buitenstaanders : spreekwoorden en gezegden, de lichtkastjes en dergelijke.
Een constante is altijd de versiering in de Kersttijd met het ‘kerstkleed’, het
‘engelenboompje’, de papieren sterren en dit jaar het ‘lichtjesdorp’.
Ook kwamen ooit de resultaten van ons Keltisch tekenen en van het donderdagse teken en
schilderclubje aan bod.

Agnes Kronenburg

p.s. ondanks twee gebroken armen en een gebroken voet
liepen de vitrine en de grijze wand heel goed !

Werkgroep leef-mee

Een bloemetje krijgen,
dat vindt iedereen leuk !

We merken dat de meeste mensen het op prijs stellen.
Ook het bestuur heeft zijn steentje bij gedragen en heeft de regels versoepeld.
De nieuwe regeling is : een bloemetje vanaf 75 jaar, 80 jaar enzovoort.
Ook als men uit het ziekenhuis komt en bij langdurige ziekte.

Rietje Dȍst en Gré Klijnsma-Schoon

Werkgroep veiligheid

Vanwege het overlijden van Piet van Mil en het terugtreden van Henk Stroosnijder zijn dit
jaar Tineke Fleurke en Jan van Beers lid geworden van de werkgroep. Martin Visser blijft als
‘wijze man’ lid van de werkgroep.
In november zijn we met de brandweer door het gebouw gelopen om na te gaan waar de
veiligheid verbeterd kan worden. De aandachtspunten waren de noodverlichting,
brandblussers en de plaats van de scootmobiel.
De noodverlichting was niet voldoende en die is intussen door SSW uitgebreid tot
noodverlichting op iedere verdieping voor de lift.
Verder bleek dat de rookmelders niet goed kunnen werken, omdat ze tegen de muur
gemonteerd zijn in plaats van tegen het plafond.
In december heeft de brandweer voorlichting gegeven aan alle bewoners hoe te handelen als
er brand uitbreekt.

Jan van Beers

Secretariaat
Samenstelling bestuur 2017 (vanaf maart 2017)
Voorzitter

: Jan van Beers

Secretaris

: Ton van Hemert

Penningmeester

: Evert Bouws

Bestuurslid

: Sylvia Hendriks (samen met Jan van Beers, externe betrekkingen)

Leden (peildatum 31-12-2017)
Op Lugtensteyn zijn 28 woningen, er wonen 33 leden, waarvan 5 echtparen en 23
alleenstaanden.
Bij de oprichting van de woongroep in 2001 was de gemiddelde leeftijd 72.7 jaar dat is nu 77
jaar.
De wachtlijst bestaat uit 7 aspirant-leden waarvan 2 echtparen en 5 alleenstaanden.
Gemiddelde leeftijd van de aspirant-leden is 62 jaar.

Vergaderschema 2017
Er zijn in totaal vijf bewonersvergaderingen gehouden, op 23 januari, 14 maart, 22 mei, 12
september en 14 november. Het bestuur vergaderde tien keer, eenmaal ter voorbereiding van
de bewonersvergadering en eenmaal na de bewonersvergadering ter evaluatie.

Lijst van commissies en werkgroepen
In bijlage 1 staat een overzicht van de commissies/werkgroepen en overige activiteiten.

Financieel overzicht
Het financieel verslag over de periode 01-01-2017 t/m 31-12-2017 is te vinden in bijlage 2.

Maart 2018, namens het bestuur van Vereniging woongroep Lugtensteyn,
Ton van Hemert, Secretaris, Orionlaan 15, 3721HD Bilthoven
Telefoon 030-2205142 E-mail : info@lugtensteyn.nl Internet : www.lugtensteyn.nl

Bijlage 1 :
Commissies, werkgroepen en overige activiteiten (12/2017)
Commissies :
* Toelatingscommissie

Trude, Aadje en Willy

* Trefpuntbeheer

Willy en Els

* Kascontrole

Aadje en Agnes, Martin is reserve

Werkgroepen :
 Activiteiten

Sylvia, Nanny, Martin, Mieke H

 Atrium

Aadje en Nanny

 Bibliotheek

Agnes en Piet Z.

 Lampen

Evert

 Hobbyruimte

Hans

 Leef mee

Gré en Rietje

 Onderhoud Trefpunt

Leny F (coo̎rdinatie)

 Sneeuw en gladheidbestrijding

Els, Piet Z, Evert en Jan van B.

 Toegang collectanten

Leny F. en Tineke

 Tuin en terras

Mieke K. , Els en Theo. Leny F.

 Veiligheid

Martin, Tineke
Jan v. B.

 Vitrine en Kunst

Agnes en Aadje

 Website beheer

Evert

 Vlaggenist

Willy

Sport, Spel en activiteiten :
 Mensendieck om de twee weken
 Handwerken, iedere dinsdagmiddag
 Tekenen en schilderen, iedere donderdagmiddag
 Overige activiteiten worden ad hoc georganiseerd

Bijlage 2: Staat van baten en lasten Lugtensteyn
2017

Begroting 2017

1225,00
120,00
29,67
250,00
2135,35
177,00
37,45
1070,51
€ 5.044,98

1.225
100
60
250
2.125
150
50
€ 3.960,00

305,90
372,57
146,99
1030,35
1947,27
1241,90
€ 5.044,98

310
350
150
1020
1.700
430
€ 3.960,00

Financiële Positie
Kas
ING Bank
Deposito (spaar rek.)

31-12-2017
221,20
262,61
10.962,14
€ 11.445,95

31-12-2016
62,88
526,36
11.632,47
€ 12.221,71

Nog te betalen – reeds ontvangen
Voorziening leegstand
Voorziening inventaris
Algemene reserve

535,80
2.000,00
8.358,18
551,97
€ 11.445,95

241,05
2.000,00
9.350,08
630,58
€ 12.221,71

Inkomsten
1 Bewonersbijdrage

+ wachtlijsters
2 Rente deposito
3 Startkosten flats
4 Trefpunt consumpties en verhuur
5 Giften
6 Kopiëren (incl. bestuur)
7 negatief resultaat
Totaal
Uitgaven
1 Brandverzekering, preventie
2 Atrium/Terras
3 kopiëren, hobbyr., verlichting
4 Bestuur + leef mee + toel.cie
5 Trefpunt-consumpties(incl.kerstdiner)
6 Onvoorzien

Totaal
***(posten uitsplitsing z.o.z.)***

Uitsplitsing uitgaven 2017
1 Brandverzekering/preventie

126,41
70,41
109,08
305,90

verzekering
batterijen brandmelders
onderhoud brandblussers

2Atrium/terras

0,00
32,41
166,95
58,89
114,32
0,00
0,00
372,57

meubilair
kerstversiering
onderhoud atrium/terras
planten atrium/terras
glazenwasser
vlaggenmast touw
diversen

3 Kopiëren /hobby/verlichting

118,37
21,12
0,00
7,50
146,99

kopieerkosten
verlichting
hobbyruimte
diversen (wandklok Trefpunt)

4 Bestuur/ leef mee / toel.cie.

109,35
112,03
137,50
70,00
120,39
88,33
250,00
142,75
1030,35

kopiëren bestuur / cie.
bankkosten ING
LVGO
Leef Mee
toelatings commisie
website
donaties (Schaapskooi)
diversen (attenties etc.)

5 Trefpunt

1464,24
474,80
8,23
1947,27

consumpties
kerstdiner
schoonmaak artikelen

6 Onvoorzien

243,90
998,00
1241,90

nieuw koffiezetapparaat
nieuwe parasols

