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TERUGBLIK 2020 

2020 was een heel bijzonder jaar, ook voor 
BaBuTi. Na een gezellige nieuwjaarsreceptie bij 
de schuur hoorden we al snel geruchten over een 
virus dat vanuit China een bedreiging voor de 
wereld was. We konden ons nog niet voorstellen 
hoeveel impact dit virus op ons dagelijks leven 
zou krijgen. In maart volgden de berichten elkaar 
snel op. De anderhalvemetersamenleving werd 
een feit: scholen sloten hun deuren, mensen 
werden sterk geadviseerd om thuis te werken en 
bijeenkomsten met meerdere mensen bij elkaar 
waren niet mogelijk. Ook in onze buurt werden 
mensen ziek, het was een heel spannende tijd. 
Voor BaBuTi bleek al snel dat we de activiteiten 
die gepland stonden moesten aanpassen. Er 
werd veel afgelast, zelfs onze buurt BBQ met 
bingo. Om als bewonersvereniging toch iets voor 
de buurt te doen konden we wegen vinden om in 
september een plantjesdag te organiseren in 
samenwerking met het Oranje Fonds. Daarnaast 
hebben we ervoor gekozen om in de zomer een 
chocoladereep bij alle huizen uit de buurt te 
bezorgen en rond de kerst een banketstaaf. 
Beide keren hebben we een kaart met goede 
wensen en tips door de brievenbus gedaan, deze 
kaarten werden getekend door Siranda hartstikke 
leuk! 

Ook voor 2021 lijkt het erop dat onze 
activiteitenagenda wellicht nog aanpassingen zal 
krijgen. Als bestuur hebben we goede hoop dat 
we in de loop van dit jaar weer wat activiteiten 
kunnen organiseren. Uiteraard zullen we u 
hiervan op de hoogte houden! Pas verder goed 
op uzelf en op elkaar. Mocht er ergens hulp nodig 

zijn vanuit de buurt dan kunt u dat laten weten via 
de mail of een briefje in de brievenbus bij de 
bekende adressen van de voorzitter en de 
secretaris. Alleen samen maken we van onze 
buurt een prettige buurt om te wonen! 

COMMERCIËLE VERHUUR 

Zoals wellicht bekend konden er bij BaBuTi 
spullen worden verhuurd zoals springkussens, 
statafels en partytenten. Voor de springkussens 
zijn de regels op het gebied van 
aansprakelijkheid de laatste jaren verscherpt. De 
verzekeringmaatschappij heeft ons laten weten 
dat de kosten voor de verzekering bij 
commerciële verhuur fors hoger worden. Hierop 
hebben we als bestuur bekeken of de baten en 
de lasten tegen elkaar af te wegen zijn. We 
hebben geconstateerd dat, als de prijs van de 
verzekering met een paar honderd euro omhoog 
gaat, de hoeveelheid werk die we als bestuur 
hebben (vooral René) met de verhuur niet 
opweegt tegen de opbrengsten. Hierom is 
besloten om de commerciële verhuur stop te 
zetten. Dit heeft ook gevolgen voor de begroting, 
dus we gaan met elkaar op zoek naar nieuwe 
manieren om onze inkomsten aan te vullen. 

Heb je suggesties; laat het horen! 

ALGEMENE LEDEN VERGADERING 2021 

De ALV die in maart wordt gehouden zal, net als 
afgelopen jaar, online plaatsvinden. Mocht u 
punten hebben om in te brengen dan kunt u deze 
mailen naar het mailadres van BaBuTi. De 
notulen van de vergadering zullen daarna 
verspreid worden via de website. 
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