
Jaarverslag van de UT Kring 2021/2022. 

 

UT Kring leden: 

Het aantal leden van de UTK Kring bedraagt per 31 augustus 2022: 831, Gewis: 359, buitenleden: 

100. Totaal 1290 leden. 

Samenstelling bestuur: 

Voorzitter:    Dirk de Groot 

Penningmeester:   Anita van Dijk 

Secretaris:    Hannie Rensink 

Activiteiten:  allen 

Afgevaardigde GEWIS:   Maarten Fokkinga 

Bestuursactiviteiten: 

Het bestuur vergaderde 2 keer per maand  meestal via Teams een enkele keer live. 

We hielden ons o.a. bezig met het informeren van onze leden m.b.t. tot de on-/mogelijkheden i.v.m. 

de Covid 19 pandemie. 

Verder is er een gesprek gevoerd met de directeur HR over  onze positie binnen UT- gemeenschap en 

wat de mogelijkheden zijn om onze vereniging meer onder de aandacht te brengen van nieuwe 

personeelsleden. 

Het kennismakingsgesprek met Machteld Roos (CvB) verliep zeer prettig. O.a. gesproken over ‘hoe 

belangrijk wordt de UT-Kring gevonden` binnen de CvB/ UT. 

Er zijn meerdere gesprekken gevoerd met CFM over de verbouwing van Boerderij Bosch en de positie 

hierin van de  UT-Kring. 

 Op uitnodiging van het Wilmink theater bezochten we een informatieavond waar we een kijkje in de 

keuken kregen voor het komende seizoen en waar we konden netwerken met andere 

personeelsverenigingen. 

Het up to date houden van de website en  informatie op facebook, het organiseren van 

onderstaande activiteiten. 

Activiteiten maart 2022 tot en met augustus 2022 
 In november 2021 hebben we een Corona-proof  Sinterklaasfeest georganiseerd.  

In maart konden we weer een start maken met de activiteiten zoals: 

- Porselein schilderen 



- Tassen maken 

- Paas bloemschikken 

- Paasontbijt 

- Cursus Twents 

- Golfclinic 

- De reis naar Antwerpen. Deze moest helaas worden afgezegd wegens te weinig deelname. 

- Bbq schort en bbq  handschoen maken. 

Financiën: 

 We hebben de sub-verenigingen gevraagd  aan te geven of zij i.v.m. de pandemie extra kosten 

hebben gemaakt tijdens of voor het opnieuw opstarten van de activiteiten.  Een enkele vereniging 

heeft hiervan gebruik gemaakt. 

 


