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Voorwoord 

Het jaar 2022 was een goed jaar voor ons mooie dorp. Er zijn belangrijke stappen gezet in het vergroten 
van de leefbaarheid. Gelukkig konden we elkaar in 2022 weer in persoon ontmoeten. Ons mooie 
dorpshuis werd veelvuldig gebruikt voor overleg, ontmoeting en het dorpsevent van 9 april 2022. Bij elke 
ontmoeting ervaar je gemeenschapszin en de betrokkenheid bij het dorp. Dat zie je ook bij onze 
verenigingen. Dankzij de inzet van hun bestuurders en vrijwilligers is er leven in ons dorp.  

De agenda van de inwoners en het daaruit voortvloeiende masterplan krijgen handen en voeten. De 
gevraagde woningbouwplannen gaan meer dan voortvarend. Niet in het minst door de inzet van de 
Stichting en medewerkers van de gemeente Houten. Het fietspad naar de Goyerbrug staat in het 
programma van het nieuwe college van B&W van Houten en ook een onderzoek naar het realiseren 
van een weg van Wijk bij Duurstede naar de A27 is opgenomen. Dit allemaal om ons dorp veiliger en 
nog fijner te maken om in te wonen. Dit alles is goed voor de school, de leefbaarheid en dus goed voor 
alle inwoners van het dorp. 

We hebben in 2022 veelvuldig contact gehad met de gemeente Houten en de gemeenteraad. We 
maakten kennis met Wouter van den Berg, de nieuwe wethouder voor het buitengebied. We zijn blij dat 
hij en het college achter onze plannen staan. Op het terrein van de energietransitie zien wij echter dat 
het belang van de gemeente Houten en ons dorp niet parallel lopen. Wij zijn teleurgesteld dat de 

gemeenteraad van Houten het niet nodig vond om extra eisen te stellen aan 
de vergunninghouder. Extra eisen waarmee de gemeente bij overlast en 
gezondheidsrisico’s maatregelen had kunnen nemen.  

Als Stichting Mooi ’t Goy zijn wij er voor het dorp. In dit jaarverslag laten we 
zien wat wij in 2022 hebben gedaan. Wij gaan dit jaarverslag ook benutten om 
bij de inwoners van het dorp te peilen waar we actief in moeten zijn, wat nog 
meer kan en wat minder kan. Bij dit jaarverslag treft u daarom een korte 
vragenlijst aan die ook online kan worden ingevuld. Wij hopen dat veel 
dorpsgenoten de vragenlijst invullen. Het helpt ons bij onze activiteiten in 

2023!  
 

Hans Miltenburg 
Voorzitter Stichting Mooi ’t Goy 

Veel activiteiten 

In dit jaarverslag doet het bestuur van Stichting Mooi ’t Goy verslag van de activiteiten die het bestuur 
heeft ondernomen. Het jaar 2022 was voor het bestuur intensief. Naast de woningbouw en de 
energietransitie waren er tal van andere momenten waarbij de gemeente Houten of anderen contact 
zochten met het bestuur om over Goyse aangelegenheden te sparren. Als bestuur verdelen we het werk 
onderling en proberen we altijd zoveel mogelijk bewoners te betrekken. Gelukkig doen we zelden een 
vergeefs een beroep op anderen. Graag bedankt het bestuur iedereen voor zijn of haar betrokkenheid 
en inzet.  

Bewonersbijeenkomsten en weekberichten 

Een dorp is vanaf de buitenkant een verzameling van gebouwen en landerijen waar mensen wonen en 
werken. Een leefbaar dorp is een dorp waarin mensen elkaar ontmoeten, plezier hebben en 
samenwerken aan hun omgeving. Gelukkig konden we elkaar in 2022 weer echt ontmoeten en we 
hadden wat in te halen!  

9 april Dorpsevent. Verder in dit jaarverslag wordt uitgebreid verslag gedaan van 
deze bijeenkomst.  

11 oktober Bewonersavond met drie thema’s Woningbouw, Dorpshart Bloeizone en 
energietransitie. Initiatiefnemer Sunvest gaf een toelichting op de plannen die 
zij hebben met zonnepark Oosterlaak.  

24 november Op deze avond presenteerden Nick van Garden en Jolanda van Looij de 
vierverkenningen voor de woningbouw tegenover de kerk.  
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Stichting Mooi ’t Goy heeft een stichtingsapp waaraan ongeveer 200 mensen deelnemen. In de 
Stichtingsapp worden regelmatig weekberichten geplaatst. Niet per se elke week, maar alleen als er 
nieuws te melden is. Naast de Stichtingsapp publiceert de Stichting uitnodigen voor bewonersavonden 
ook in de dorpsapp. In 2022 zijn 27 berichten in de Stichtingsapp geplaatst.  

Van ‘Agenda voor de toekomst’ naar de realisatie van project Kerkzicht  

Tientallen jaren heeft ’t Goy moeten wachten op de realisatie van het plan Kapelhof. In 2022 zijn de 
woningen opgeleverd en hebben we de nieuwe bewoners verwelkomd! Een mijlpaal waar Stichting Mooi 
’t Goy heel blij mee is.  

Voor de leefbaarheid van het dorp is het noodzakelijk om regelmatig een beperkte hoeveelheid nieuwe 
woningen te bouwen. We zijn heel blij dat de provincie dit nu mogelijk maakt. In nauwe en constructieve 
samenwerking met de gemeente Houten zijn er in 2022 stappen gezet om over enkele jaren tegenover 
de kerk woningen te realiseren. Dit alles zoals gevraagd in de ‘Agenda voor de toekomst’ (2019) en het 
Masterplan (2021). Met het realiseren van woningbouw tegenover de kerk wordt dorpshart gerealiseerd 
en Beusichemseweg veiliger gemaakt.  

Om woningbouw te realiseren is de werkgroep woningbouw ingesteld. Daarin zijn Stichting Mooi ’t Goy, 
de gemeente Houten en de provincie vertegenwoordigd. Voor de financiële en juridische aspecten van 
het project werd de Stichting Kerkzicht opgericht. De werkgroep woningbouw is voortvarend aan de slag 
gegaan. Nick van Garderen (stedenbouwkundige en architect) en Jolanda van Looij 
(landschapsarchitect) kregen de opdracht een nieuwbouwplan te ontwerpen, zoals gevraagd door de 
inwoners in de agenda van de Toekomst en het masterplan. Voor het maken van de eerste 
verkenningen zijn alle omwonenden, verenigingen, gemeente en provincie gevraagd naar input om tot 
een zo goed mogelijk plan te komen. Zover we hebben begrepen is die aanpak uniek en iets om als 
dorp trots op te zijn.  

Op 24 november 2022 zijn deze verkenningen op een bewonersavond gepresenteerd. Met de feedback 
van inwoners worden vervolgens twee concept ontwerpen gemaakt die zij in januari 2023 presenteren 
aan het dorp.  

Verkeersveiligheid 

Het fileleed in Nederland is terug van weggeweest. Nu het corona-virus minder gevaarlijk is, gaan 
mensen weer met de auto. Zelfs vaker dan voorheen. Dan merken we ook op de Beusichemseweg. Het 
is drukker dan ooit en er wordt steeds harder gereden. De 30 kilometer zone wordt, zo lijkt het, alleen 
door mensen uit het dorp gerespecteerd. Om de vaart uit de Beusichemseweg te halen, zet de Stichting 
bij de realisatie van het plan Kerkzicht in op extra snelheidsbeperkende maatregelen in de de 
Beusichemseweg vóór de kerk. Ook proberen we een dorpskern te realiseren waardoor de 
verkeerssituatie bij de school veiliger wordt. Daarnaast zijn wij blij dat het nieuwe college van Houten 
voorstander is van het realiseren van een vrijliggend fietspad naar de Goyerbrug.  

Op de langere termijn zet de Stichting in op het realiseren van een nieuwe weg aan de zuidkant van het 
Amsterdam-Rijn kanaal. Als op deze wijze Wijk bij Duurstede met de A-27 wordt verbonden, is het Goy 
verlost van doorgaand verkeer vanuit Wijk bij Duurstede en de Betuwe. Ook Schalkwijk en Tull en ’t 
Waal profiteren hiervan. Verder denkt de Stichting dat ook de inwoners van Wijk bij Duurstede heel veel 
baat zullen hebben bij een dergelijke verbinding.  

We zijn blij met de tekst die in het coalitieakkoord 2022-2026 van ITH, Natuurlijk Houten, VVD en SGP 
is opgenomen over dit onderwerp: 

‘De leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid van het buitengebied is een belangrijk 
speerpunt voor deze coalitie. Daarom onderzoeken we ook de ontsluiting van het eiland van 
Schalkwijk via de Kanaalduik-Zuid. Daarnaast willen we de fietspaden in en naar de dorpen 
Schalkwijk, ’t Goy en Tull en ’t Waal verbeteren. In het bijzonder kunnen we hoe we (op termijn) 
een vrijliggend fietspad van ’t Goy naar de Goyerbrug kunnen realiseren’. 
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Dorpsevent 

Op 9 april 2022 was het dan eindelijk zo ver. Het door de pandemie twee keer uitgestelde 
dorpsevent werd eindelijk gehouden. Het was fantastisch! Een enorme opkomst. Als dorp 
hebben we met ongeveer 340 inwoners gezellig gegeten, waren er allerlei activiteiten 
waaraan je kon meedoen en eindigden we de bijeenkomst met een fantastisch feest.  

Het dorpsevent is georganiseerd door en met de verenigingen. Een samenwerking die 
heel goed is bevallen! Het dorpsevent werd mogelijk gemaakt door een subsidie van de 
provincie Utrecht en de inzet van de kerk. 

Het bestuur bedankt in dit jaarverslag graag allen die dit bijzondere event mogelijk 
hebben gemaakt.  

Glossy 

Stichting Mooi ’t Goy heeft in 2022 de Bloeizone Glossy uitgebracht. Daarin 
talloze verhalen over het ontstaan van het dorp, de ontwikkeling van de 
woningbouw, de school, de kerk en inwoners.  

Ook de agrarische sector komt uitgebreid aan het woord. Fruittelers en boeren 
leggen uit hoe zij duurzaamheid praktisch realiseren en waarom zij blij zijn 
met de vruchtbare grond in het dorp.  

De glossy laat ook zien waarom ’t Goy een bloeizone is en op welke manier 
we dat de komende jaren gaan uitbreiden.  

Samenwerking met De Ploeg 

In 2022 hebben Stichting De Ploeg en Stichting Mooi ’t Goy nauw samengewerkt om via de provincie 
Utrecht en met ondersteuning van de gemeente Houten een Europese subsidie aan te vragen voor het 
versterken van het dorpshart van ons dorp. Het gaat daarbij om investeringen in en rond De Ploeg. Dit 
subsidietraject vraagt een vrij lange doorlooptijd. Eind 2022 was nog niet bekend of de subsidie wordt 
toegekend.  

Opening bloeizone  

Op 9 april heeft de burgemeester van Houten de 
bloeizone officieel ingesteld. Het is nu aan Stichting Mooi 
’t Goy, ondernemers en inwoners om met dit kenmerk 
aan de slag te gaan. In 2022 zijn we daar eerlijk gezegd 
nog niet veel verder mee gekomen. Alhoewel? Dankzij 
transportbedrijf De Rooy kan nu wel heel Nederland zien 
dat ’t Goy een bloeizone is! En niet te vergeten het bord 
in de tuin bij de Van Bentum’s! 

Recreëren in ’t Goy is werk in uitvoering 

Zelf wisten de inwoners van ’t Goy het allang. De afgelopen corona-tijd hebben we gemerkt dat het ook 
niet inwoners van t Goy is opgevallen dat er veel is te zien en te ervaren in ’t Goy! En te voet of op de 
fiets kan je daar het beste van genieten. Om dit veilig te kunnen doen is het wel fijn als er gemarkeerde 
vrijliggende wandel- en fietspaden zijn. Enige jaren geleden werd daarin een grote stap gezet met het 
vrijliggende fietspad van Houten naar het nieuwe dorp. En als straks het vrijliggend fietspad is 
doorgetrokken naar de Goyerbrug wordt weer een mijlpaal bereikt.  

We hadden gehoopt dat we ook een klompenpad zouden kunnen realiseren. Bestuursleden van de 
Stichting en andere inwoners hebben er hard aan gewerkt om dat voor elkaar te krijgen. Samen zijn er 
vele proefkilometers gemaakt. Daarin lopen we tegen, op zichzelf begrijpelijke, belemmeringen van 
landeigenaren aan. Het realiseren van een klompenpad vergt echter een lange adem en we blijven 
optimistisch. We hopen op een doorbraak in 2023. Daarnaast stimuleren wij, los van een klompepad, 
dat de komende jaren de wandelverbindingen rond en tussen het oude en nieuwe dorp worden 
uitgebreid.  
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Trapveldje Wickenburghseweg 

Er is de afgelopen jaar verschillende keren contact geweest met de buurtbewoners en gemeente om tot 
een herinrichting van het trapveldje naast het 'schooltje' aan de Wickenburghseweg te komen. De 
gemeente is eigenaar van het trapveldje en moet uiteraard toestemming geven als we als bewoners 
een andere inrichting willen. Uit een enquête in de buurt kwamen de volgende wensen naar voren: meer 
bloemen, een extra bankje en het trapveldje toegankelijker maken voor de jeugd. Daarbij gaf de 
gemeente wel aan dat het onderhoud van extra speltoestellen of ander meubilair bij de buurtbewoners 
zou komen te liggen. Bij navraag bij de buurtbewoners was er geen draagvlak om het veld een groter 
‘spel-karakter’ te geven. Met de gemeente is nu afgesproken dat de doelpalen dichter bij elkaar worden 
geplaatst en dat in het voorjaar van 2023 wordt gestart met het planten van struiken en bloemen om de 
biodiversiteit van het veldje te vergroten. De gemeente zal de buurt hierover direct zelf informeren. Het 
plaatsten van een extra bankje of picknick tafel kan in een later stadium. 

Burgerinitiatief 

In februari 2021 hebben meer dan 100 Goyenaren, waaronder alle bestuursleden van Stichting Mooi ’t 
Goy, een burgerinitiatief genomen. In het burgerinitiatief zijn voorstellen gedaan voor normen die de 
gemeente hanteert bij het aanleggen van wind- en zonneparken. De gemeenteraad heeft het 
burgerinitiatief niet in behandeling genomen met als voornaamste reden dat er sprake zou zijn van een 
initiatief op bestaand beleid. Stichting Mooi ’t Goy bestrijdt dit en heeft bezwaar aangetekend. In februari 
2022 werd dit bezwaar door de gemeenteraad afgewezen. 

Het bestuur van de Stichting vindt het onbegrijpelijk dat de gemeenteraad deze keuze heeft gemaakt. 
Later in 2022 bleek immers dat de gemeente eigen normen moest vaststellen voor windpark Goyerbrug 
en dat er dus geen bestaand beleid was. De stichting heeft toch besloten om af te zien van verdere 
juridische stappen. Het heeft immers weinig zin om de behandeling van het burgerinitiatief juridisch af 
te dwingen, als de lokale politiek onwillig is om het initiatief te behandelen. De uitkomst van een 
dergelijke afgedwongen behandeling laat zich immers raden.  

Dit neemt niet weg dat we van mening zijn dat de gemeenteraad van Houten onzorgvuldig is omgegaan 
met ons burgerinitiatief. We hebben de burgemeester gevraagd om daar samen op terug te kijken. We 
gaan ervan uit dat dit gesprek in 2023 zal plaatsvinden.  

Standpunt energietransitie  

Stichting Mooi ’t Goy is warm voorstander van de energietransitie. Het is voor de leefbaarheid van de 
wereld, Nederland en ’t Goy noodzakelijk dat wij in Nederland en in Houten forse stappen zetten in het 
terugbrengen van de CO2-uitstoot. De Stichting onderschrijft de inzet van de gemeente Houten om 
daaraan bij te dragen. Het belang van de energietransitie is groot, maar het belang van de gezondheid 
van mensen is groter. Dit betekent dat initiatieven geen gezondheidsrisico’s mogen opleveren. We 
vinden daarom dat (zoekgebieden voor) windmolens op ruimere afstand van dorpskernen moeten 
worden geplaatst en dat in te verlenen vergunningen normen moeten worden opgenomen die hinder of 
gezondheidseffecten van het geluid van windmolens voorkomen. Die normen moeten op elk moment 
van de dag meetbaar en handhaafbaar zijn.  

Ten aanzien van zonne-energie ziet de Stichting geen gezondheidsrisico’s, maar vinden wij dat zon op 
daken meer moet worden gestimuleerd, dat goede landbouwgrond zoveel mogelijk beschikbaar blijft en 
dat zonnevelden zorgvuldig moeten worden ingepast in het landschap zodat het unieke open landschap 
van het buitengebied zo beperkt mogelijk wordt aangetast. Ook vindt de Stichting dat een zonneveld 
niet direct aan een dorpskern moet grenzen.  

Inzet bij windpark Goyerbrug 

Windpark Goyerbrug was ook in 2022 een belangrijk aandachtspunt voor de Stichting. Tot onze spijt 
bleek al heel snel dat het nieuwe college van B&W niet in staat is om een alternatief voor windpark 
Goyerbrug te realiseren. De dreiging met een enorme financiële claim door de initiatiefnemer bleek een 
niet te nemen hindernis.  

Dit betekende dat de gemeente voortvarend aan de slag ging met de vergunningaanvraag. In dat proces 
werd ons stap voor stap duidelijk dat er in de gemeenteraad geen meerderheid is voor strengere normen 
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die inwoners in het buitengebied beschermen tegen overlast en gezondheidsrisico’s. De meerderheid 
van de gemeenteraad schat die risico’s anders in en/of is van mening dat de afweging van belangen 
(klimaat versus omwonenden) hun keuze rechtvaardigt. En zo werd, net voor de kerst, de vergunning 
door het college verleend.  

Een teleurstellend resultaat. We hebben er alles aan gedaan. Denk aan de excursie naar Nederweert 
die we hebben georganiseerd, onze gezamenlijke fietstocht naar de gemeenteraad, onze excursie met 
raadsleden naar Nederweert, onze inspraakbijdragen in meerdere rodentafeltafgesprekken, het delen 
van de kennis die wij hebben over andere parken en internationale onderzoeken en onze juridische 
verdieping. Het hielp allemaal niet. Dit betekent dat ons nu nog maar één ding rest: in beroep gaan bij 
de Raad van State.  

Voor de Stichting is dit een teleurstellende afloop van een proces waarin het bestuur constructief en 
oprecht heeft willen bijdragen aan het realiseren van het windpark Goyerbrug. Een oplossing waarbij 
het belang van de energietransitie en de inwoners van ’t Goy beiden zouden zijn gediend. Helaas is dat 
niet gelukt. Voor dit moment moeten we het daar mee doen, maar niet zonder het volgende te melden. 
In het afgelopen jaar hebben veel mensen, ook van politieke partijen, hun nek uitgestoken om een goede 
oplossing te vinden. Wij willen hen daar hartelijk voor danken.  

Zonneparken 

’t Goy staat bekend om het fruit en de veeteelt. Daar lijkt een derde groep producten bij te komen. 
Groene energie! We hebben nu twee zonneparken en er zijn plannen voor een derde veld. De Stichting 
vindt het belangrijk dat zonneparken goed zijn ingepast in de omgeving. Niet alleen op papier bij de 
vergunning, maar ook als het park is gerealiseerd. Om die reden hebben we contact gehad met de 
gemeente over de uitstraling van het zonnepark aan het Groenedijkje. Dat contact verliep zeer positief.  

Over het derde zonnepark heeft de initiatiefnemer Sunvest in een vroeg stadium contact met de 
Stichting gezocht. Daarbij is gesproken over een participatiepakket omdat er in ’t Goy (nog) geen 
coöperatie is en er tot op dit moment geen initiateven zijn om een Goyse coöperatie op te richten. De 
Stichting heeft een aantal malen met Sunvest over het participatiepakket gesproken. Daarbij zijn onder 
andere een leefbaarheidsfonds, zonnepanelen voor openbare gebouwen in ’t Goy en een startobligatie 
voor elke inwoners van ’t Goy aan de orde gekomen. Daarbij heeft Sunvest aan Stichting Mooi ’t Goy 
gevraagd om een coördinerende rol op te pakken bij bijvoorbeeld het leefbaarheidsfonds. Dit zal dan in 
een participatieconvenant worden vastgelegd. Als er voldoende draagvlak in het dorp voor het 
zonnepark is, wil de Stichting die rol op zich nemen. 

Bijdrage aan het politiek debat  

In september 2021 heeft Stichting Mooi ’t Goy vijf ambities benoemd die aan alle politieke partijen zijn 
aangeboden. Wat komt daarvan terug in het contact met de lokale politiek van Houten? 

√ Zorgvuldig ingepast en dorps bijdragen 
aan de energietransitie.  

Met betrekking tot windpark Goyerbrug moeten 
we als Stichting vaststellen dat dit park niet met, 
maar zonder ’t Goy dreigt te worden gerealiseerd.  

Zonnepark Oosterlaak: dit gaat in constructief 
overleg met gemeente en initiatiefnemer.  

√ Bloeizone, label voor ontspanning en 
educatie 

We ervaren op dit vlak nog weinig support van 
gemeente, maar als dorp moeten we hier zelf ook 
meer mee aan de slag gaan.  

√ Stap voor stap extra woningen Loopt goed in goede en constructieve 
samenwerking met de gemeente  

√ Veilig fietsen en autoluw door nieuwe 

provinciale weg  

Zie onderwerp verkeersveiligheid in dit 
jaarverslag.  

√ Lokale participatie en zeggenschap We ervaren dat de gemeente ons regelmatig en 
tijdig betrekt bij de ontwikkeling van het dorp.  
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Op 21 februari 2022 hebben Stichting leefbaarheid Tull en ’t Waal, Coöperatie Duurzaam Eiland en 
Stichting Mooi ’t Goy een politiek debet georganiseerd. Dit vond plaats in het dorpshuis van Schalkwijk 
‘de Wiese’. Alle politieke partijen van Houten waren aanwezig en hebben aangegeven hoe zij tegen de 
ontwikkeling van het buitengebied aankijken. Er werden veel mooie worden gezegd over het 
buitengebied. 

De betekenis van één enkel debat is echter natuurlijk beperkt. Toch denken we dat het als bestuur van 
de Stichting belangrijk is dat de fracties van de gemeenteraad van Houten telkens opnieuw laten weten 
wat het unieke karakter van het buitengebied is. Dat buitengebied is voor veel inwoners van het dorp 
Houten zelf, de reden om zich in Houten-dorp te vestigen. Reden genoeg voor de gemeenteraad en het 
college om in het buitengebied te (blijven) investeren. We zijn daarom blij dat het nieuwe college met 
veel zaken voor het dorp aan de slag wil gaan. Dat blijven we (kritisch) volgen en ondersteunen. 

Statutair doel, vestigingsadres en samenstelling bestuur 2021 

Statutair doel 

Het bevorderen, instandhouden en bewaken van de leefbaarheid in het landelijk gebied van ’t Goy, 
zowel voor de inwoners als voor de aanwezige flora en fauna, in de meest ruime zin van het woord.  

Vestigingsadres 

Statutaire naam:   Stichting Mooi ’t Goy 
Gevestigd:    Beusichemseweg 130 
    3997 ML ’t Goy 
Inschrijving KvK:   82060827 
Bankrekeningnummer:   NL29 RABO 0361 8512 43 

Samenstelling Bestuur: 

Hans Miltenburg  voorzitter 
Wim Schreuders  secretaris 
Jeannette Zomer  penningmeester 
Mirjam Miltenburg  algemeen lid 
Simone Agterberg  algemeen lid 
Marrigje Hartman  algemeen lid 
Yvette Vernooij   algemeen lid 
Peter de Rooy   algemeen lid 
 

Jaarrekening 2022  

Ontvangsten en uitgaven 

Ontvangsten in €   Uitgaven in € 

√  Saldo 1 januari 2022 € 14.116,23 √  Bankkosten en rente € 188,23 

√  Donaties € 950,00  √  Dorpsevent 12 april 2022 € 12.027,39 

√  Vrienden van de Stichting € 500,00  √  Communicatie  € 87,12 

    √  Saldo 31 december 2022 € 3.263,49 

 Totaal  € 15.566,23   Totaal  € 15.566,23 

Toelichting Donaties 

De stichting telde in het verslagjaar ongeveer 75 donateurs. De donaties varieerden van € 10 tot € 50. 
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Toelichting vrienden van de Stichting 

Naast de donateurs steunden 5 bedrijven met een bijdrage van € 100 als vriend van de Stichting. Het 
betreft de bedrijven: Public Servants. Schildersbedrijf Stenmade, Van Wiggen De Groot Assurantiën, 
Kersenmeisje en Mor Workx. 

Begroting 2023 

Ontvangsten in €   Uitgaven in € 

√  Saldo 31 december 2022 € 3.263,49. √  Onvoorzien € 500,00 

√  Donaties € 1.500,00 √  Bankkosten en rente € 200,00 

√  Vrienden van de Stichting € 700,00  √  Verzekeringen  € 600,00 

    √  Bouw website € 2.000,00 

    √  Jaarlijkse kosten website € 300,00 

    √  Eindsaldo 31 december 2023 € 1.863,49 

 Totaal € 5.463,49  √  Totaal € 5.463,49 
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