Jaarverslag UT-Kring 1 oktober 2011 - 1 oktober 2012
Algemeen
De UT-Kring krijgt weer meer stabiliteit. Er wordt veel georganiseerd, de activiteiten worden
goed bezocht en de contacten met de subverenigingen groeien. Ook het afgelopen jaar heeft
de UT-kring weer vele tientallen nieuwe medewerkers mogen begroeten. Mede door het
verloop is het uiteindelijke aantal leden stabiel gebleven.
De crisis is ook zichtbaar binnen de UT-kring. Begin 2012 hebben we een aantal activiteiten
moeten afzeggen vanwege te weinig deelname. Na de zomer hebben we ons beleid wat
bijgesteld door meer subsidie per activiteit te geven. Dat was goed merkbaar! Bijna alle
activiteiten werden na de zomervakantie goed tot zeer goed bezocht!
Subverenigingen
Het contact met de subverenigingen is het afgelopen jaar verbeterd. Met meerdere
subverenigingen zijn ideeën uitgewisseld over verbeteringen. Door deelname van een
GEWIS bestuurslid in het UT-kring bestuur is en blijft de relatie met GEWIS goed. Tai-chi en
golf organiseren al van allerlei activiteiten, maar hebben nog veel last van opstartproblemen,
met name rond het administratieve deel. Het UT-kring bestuur is van plan om door te gaan
met het verder onderhouden en uitbreiden van deze contacten.
Boerderij Bosch
De nieuwe afspraken over beheer en gebruik van Boerderij Bosch krijgen steeds meer vorm,
maar de afhandeling en invulling gebeurt zorgvuldig en kost tijd. Doordat onze
campusmanager wethouder van Enschede is geworden, heeft dit traject opnieuw vertraging
opgelopen.
Bestuur UT-kring
Het bestuur van de UTkring heeft in het afgelopen jaar niet stilgezeten. Twee keer per
maand zijn er op de woensdag bestuursvergaderingen gehouden om de vereniging
draaiende te houden. Het huidige bestuur bestaat uit: Frank Snels (voorzitter), Dinand
Haverslag (penningmeester), Rolf Engman (senioren en beleid), Josee Wesseler (activiteiten
en communicatie) en Joke Meijer (secretariaat). Zeer regelmatig was ook het oud interim
bestuur aanwezig (Jan Kuper en Karel de Jonge) om het bestuur te ondersteunen. Karel de
Jonge heeft op de ALV van GEWIS afscheid genomen als voorzitter. De UT-kring heeft hem
op de ALV GEWIS hartelijk bedankt voor zijn inzet bij de UT-kring. Ook mag Trudie
Hondelink in dit rijtje niet ontbreken. Haar inbreng bij zowel de activiteiten als bij
bestuursvergadering heeft bijgedragen aan waar de vereniging nu staat. Sinds enkele
maanden is ook Ellen Diepeveen actief bij de UT-kring. Zij organiseert samen met Josee en
Trudie de activiteiten.

Hieronder staan de activiteiten van het afgelopen jaar georganiseerd door de
activiteitencommissie van de UT-Kring:

Ga mee naar kleurrijk Kopenhagen!
GEANNULEERD
Wegens te weinig aanmeldingen is deze reis geannuleerd.

UT Endurance Kartrace GEANNULEERD
Wegens te weinig opgave is deze race geannuleerd.

Workshop Paasbonbons
Zondagmiddag 1 april, was er een super interactieve workshop
paasbonbons maken. De bonbonsworkshop zat niet zo vol als we
gewend waren maar we gingen weer met goedgevulde dozen
naar huis.

De culinaire koldertocht! GEANNULEERD
Wegens te weinig aanmeldingen gaat deze activiteit niet door.

Libelle zomerweek is vol!
Vrijdag 11 mei 2012, zijn we weer met een bus vol gezellige
collega's naar de Libelle zomerweek geweest. Het werd weer een
super leuke dag want Libelle goes China Town.

Workshop ijs maken
Zondagmiddag 20 mei 2012, waren we we bij IJssalon Heinink
voor de ijs workshop.
Het was een super gezellige en vooral ook leerzame workshop
om zelf te leren ijs maken. Dit op de locatie bij IJssalon Heinink
een begrip op het gebied van ijs maken in Enschede.

Asperge-Wijnwandeling Hof van Twente
Zaterdag 2 juni 2012, Twente wijn en Aspergers uit Twente. We
zijn gaan proeven, kijken en leren. Het was een hele leuke en
leerzame middag.

Workshop ijs maken voor kinderen IS VOL!!
Zondagmiddag 3 juni 2012. In deze super gezellige en vooral ook
leerzame workshop leerden de kinderen zelf ijs maken. Dit op de
locatie bij IJssalon Heinink een begrip op het gebied van ijs
maken in Enschede. Het was een gezellige leuke middag.

Lunchbijeenkomst Social Media voor beginners
Dinsdag 9 oktober, 12.00 uur, Boerderij Bosch:
De lunchbijeenkomst gaf een korte introductie over Social Media
en waarom het voor je interessant kan zijn.
Er zijn hier toch heel wat collega’s op af gekomen.

Workshop Sushi maken IS VOL!!
Donderdag 11 oktober, 17.00 uur, Boerderij Bosch:
Wat is er nou leuker en lekkerder dan zelf sushi maken samen
met vrienden, vriendinnen en collega's? We hebben iets geleerd
over de Aziatische keuken, hebt een gezellige avond en daarna
nog genieten van je zelf gemaakte sushi. Het werd zo druk
bezocht dat we nog een avond ingepland hebben.

Symphonica in Rosso 2012 DOE MAAR
Met 8 bussen vol zijn we met de UT-Kring naar Symphonca in Rosso
geweest. Met dank aan Tonnie Buitink kon de UT-Kring meedoen aan
deze geweldige actie!!

Lunchbijeenkomst effectief werken GAAT NIET
DOOR!!
GAAT WEGENS TE WEINIG ANIMO NIET DOOR!!

Workshop taart maken IS VOL!
Dinsdag 16 oktober, 19.30 uur bij De Zoete Taart:
Ingelast en vol!
Er werd vollop taarten gemaakt door enthousiaste collega’s.

Workshop taart maken IS VOL!
Donderdag 18 oktober, 19.30 uur, bij De Zoete Taart:
Ook op deze avond zijn er heel veel taarten gemaakt.

Keuze UT-Kring Broodje Cultuur
Maandag 22 oktober, 12.30 uur:
Jammer genoeg zijn er 6 UT-Kringleden geweest die hier gehoor
aan gegeven hebben. Het was wel een leuke voorstelling.

Workshop sushi maken 2e sessie IS VOL!!
Donderdag 1 november, 17.00 uur, Boerderij Bosch:

Kaarten zijn op !!Gratis kaarten FC Twente - Levante
UD op 8-11-2012
Binnen 2 minuten waren alle kaarten uitgedeeld!!

Workshop Moodboard Maken: Interieur
geannuleerd!
Wegens te weinig animo.
Zondag 4 november, 14.00 uur, Boerderij Bosch:
Volg de workshop Moodboard Interieur wanneer je graag je
interieur wilt aanpassen, maar (nog) geen idee hebt wat je wilt of

hoe je dit moet aanpakken. ... lees verder

Bierproeverij is VOL
Donderdag 8 november, 17.30 uur, Boerderij Bosch:
Bierproeverij in Boerderij Bosch we gaan vier verschillende
soorten bier proeven. Tijdens de proeverij is er een heerlijk
stamppotbuffet wat hier perfect op aansluit. ... lees verder

Workshop Brood bakken
Zondag 11 november, 11.00 uur, bij De Broodbode:
Met deze workshop maken we stap voor stap kennis met de
essentiële bereidingsfasen van brood. De workshop wordt
gegeven bij De Broodbode, een begip in Enschede ... lees verder

Bierproeverij
Donderdag 15 november, 17.30 uur, Boerderij Bosch:
Bierproeverij in Boerderij Bosch we gaan vier verschillende
soorten bier proeven. Tijdens de proeverij is er een heerlijk
stamppotbuffet wat hier perfect op aansluit ... lees verder

