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Inleiding 
 
Utrecht4GlobalGoals wil zo veel mogelijk Utrechters Utrecht op een laagdrempelige, 
toegankelijke en positieve manier kennis laten maken met de Global Goals en bereiken dat 
iedereen in de stad binnen zijn eigen mogelijkheden bijdraagt aan het behalen van de Goals. 
Dat draagt bij aan de opgaven van de gemeente Utrecht voor ‘Gezond Stedelijk Leven voor 
Iedereen’ en zet organisaties en mensen aan om te investeren in duurzame lokale productie 
en consumptie, energietransitie of zorgen voor elkaar. De Global Goals zijn een 
internationale en landelijke taal die verbindt, inspireert en mensen aanzet tot actie. 
Daarmee denken we globaal en handelen lokaal (Think Global and Act Local). Stichting 
Utrecht4GlobalGoals doet dit niet alléén, met onze hoekstenen brengen we een beweging 
op gang in Utrecht rondom de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties en 
daarmee onze lokale doelen voor een mooie toekomst voor onze stad voor iedereen; hier & 
nu, later & elders.  
 
Het prachtige aan de Global Goals is dat het een samenhangend kader biedt naar een 
groene, eerlijkere en meer duurzame wereld. Steeds meer overheden, bedrijven, 
instellingen en andere organisaties gebruiken het als beleids-, rapportage- en 
meetinstrument. Een raamwerk dat ons handvatten biedt om over hetzelfde te hebben als 
we spreken over “opgaves” en “uitdagingen”. Zeer belangrijk als we samen de duurzame 
ontwikkelingsdoelen willen bereiken, want voor de realisatie is de inzet van alle sectoren 
nodig.   
 
De andere kant van deze medaille is dat zeventien Global Goals erg veel Goals zijn. Daarom 
doen wij als stichting niets zonder partners, onze hoeksteken. Maar ook met alle onze 
partners zijn zeventien doelen veel. Keuzes maken dus om waarde te bieden voor de stad. 
We zetten na consultatie van onze hoekstenen tijdens onze Action Day 2021 in op een 
beperkt aantal “verhalen” waar veel mensen zich aan kunnen verbinden en die bijdragen 
een brug te slaan, ook omdat de SDG’s an sich geen verhaal vormen. Voor velen zijn de 
Verenigde Naties en duurzame doelen namelijk een ver-van-mijn-bed-show, te groot en te 
allesomvattend, of “iets van de elite” of zelfs waar mensen tegen in verzet komen. Dit 
terwijl ze vaak in hun eigen straat en buurt wel invulling aan geven. 
 
Verhalen inspireren en motiveren mensen, organisaties en netwerken om zich in te blijven 
zetten voor een groene, gezonde, meer eerlijke en inclusievere wereld en dat iedereen op 
elk niveau kan instappen. De waardes onder de SDG’s en focus op impact staan centraal en 
geven richting aan onze communicatie. Dit is een belangrijke sleutel gezien de huidige tijd 
waarin we nu leven, een tijd van ongekende transities. Wij omarmen deze “chaos” zoals 
professor Rotmans Nederland adviseert te doen. Dit doen wij met positiviteit en optimisme 
met de SDG’s als ons kompas. 
 
Bovenstaande vraagt dat wij als stichting onze relaties met partners, onze hoekstenen, 
versterken en nieuwe relaties aangaan. Wij zien ons daarin als verbindingsofficier die in en 
met allianties verhalen maakt. Verhalen die met hun verbeeldingskracht bijdragen aan 
zichtbaarheid van de Global Goals en aan activatie. Hiermee ondersteunen we tegelijkertijd 
Utrechtse organisaties en verbinden hun bijdrage aan de Global Goals en Gezond Stedelijk 
Leven voor Iedereen. 



 
Dit vergt dat we betrokken zijn bij onze hoekstenen, ze elkaar kennen zodat we met hen 
koers zetten naar 2030. Gerichte communitybuilding dus. 
 
Om zo’n beweging (lees: ‘transitie’) te ondersteunen heb je een organisatie nodig die in de 
verhalen een verbindende, betrokken en creërende rol neemt en in partnerschappen denkt 
en werkt. Dit betekent dat we als stichting Utrecht4GlobalGoals herkenbaar en benaderbaar 
moeten zijn, open en pragmatisch.  
 
De tijd is er rijp voor. Vele partijen hebben de Global Goals omarmd en de bekendheid van 
de Global Goals onder Utrechters is gegroeid van 34% in 2019 naar 43% eind 2021. Dit 
betekent dat we langzamerhand de fase van bekendheid genereren en agendasetting achter 
ons kunnen laten en als stichting de stap kunnen maken om met hoekstenen onze missie te 
bereiken. We hebben een sterk ecosysteem van hoekstenen (zie het overzicht in de bijlage) 
die Utrecht4GlobalGoals hierin als natuurlijke verbindingsofficier en knooppunt zien. Hierin 
ligt onze meerwaarde. Wat dit bovenstaande betekent voor 2022 leest u in ons 
onderstaande jaarplan.  

Rol, kerntaken & werkwijze Utrecht4GlobalGoals 
 
We maken in 2022 de stap om mét onze hoekstenen, de Global Goals zichtbaar te blijven 
maken en te activeren via aansprekende verhaallijnen. We zien onze rol hierin als verbinder, 
creator en doen aan agendasetting en dagen organisaties op een positieve manier uit de 
SDG’s te gebruiken. Onze partners maken met hun taken en activiteiten impact en 
realiseren bereik. Hierin werken we ook nauw samen met de gemeente Utrecht, het college 
en onze raadsambassadeurs.  
 
Utrecht heeft een sterk ecosysteem als het gaat om de Global Goals. Denk bijvoorbeeld aan 
Impact030, ROM Utrecht Region en Social Impact Factory voor SDG 8 en 9. Bij deze 
organisaties kunnen impact ondernemers aankloppen voor ondersteuning ten einde met 
hun innovaties bij te dragen aan andere SDG’s. Een ander voorbeeld is de Armoedecoalitie 
Utrecht als het gaat om SDG 1 en wijkcoöperaties natuurlijk op een veelvoud van SDG’s. Ook 
de culturele sector brengt het verhaal verder zoals de Sint Maartenparade en Tivoli.  
 
Het zijn deze organisaties die onze hoekstenen vormen en met wie wij de Global Goals 
bekendheid geven en concreet maken via aansprekende verhaallijnen. Uit de consultatie 
bleek dat onze hoekstenen hierin een natuurlijke rol voor Utrecht4GlobalGoals zien 
weggelegd om als knooppunt te fungeren.  
 
Onze beperkte middelen vragen niet alleen om keuzes in aantal verhaallijnen het vraagt ook 
dat partners in kind of in cash bijdragen dan wel we gezamenlijk fondsen aanschrijven zodat 
er slagkracht is voor de uitvoering. Wij zullen vanuit deze gedachte in 2022 onderzoeken of 
de ANBI-Status aangevraagd moet worden. 
 
De keuze voor verhaallijnen organiseren we met onze hoekstenen waarbij in ieder geval 
geldt dat ze aansluiten op ‘Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen’ van de gemeente en 
natuurlijk extra impact generen. Uit de consultatie en gesprekken na Action Day is qua 



programmering voor 2022 voortgekomen dat we in ieder geval met de U-Award winnaars 
2021 en hoeksteen RTV Utrecht een documentaire maken en we mede op verzoek van de 
gemeente Utrecht bijdragen aan een alliantie rondom SDG 8 en 9 vanuit Utrecht 900 en 
rondom verschillende SDG’s i.r.t. tot de start van de Vuelta. Meer over de inhoud en 
overzicht van de verhaallijnen leest u in het hoofdstuk Programmering. 
 
2022 wordt het eerste jaar voor deze werkwijze waarbij we nadrukkelijk met onze 
hoekstenen programmeren en we hun input benutten voor onze jaarplannen. De rol en 
inzet die stichting Utrecht4GlobalGoals in de uitvoering van een verhaallijn kan nemen is 
afhankelijk van aard, duur en grootte van een verhaallijn en betrokken partners. Hieronder 
volgen twee citaten van hoekstenen die ons inspireerde voor deze werkwijze. 
 
Voorbeeld 1.  
“FC Utrecht scoort, als het goed gaat, veel goals. Wat nou als we die goals verbeeldend verbinden aan de 
Global Goals. Dus je kan elke goal combineren met een Global Goal. Uiteindelijk ook met wat iedereen 
daarvoor doet. Interessante trigger. Verdient uitwerking. Goals voor Goals.  
 
We zijn met heel veel diverse partijen, je kan ook zeggen, sommige goals kan je adopteren voor een periode. 
Voor een maand, kwartaal ga ik staan voor een goal en ervoor zorgen dat er activatie en communicatie over is, 
vergt uitwerking, maar dan heb je wel voor die periode dat ownership over die goal naar buiten toe te 
brengen. 
 
Daarnaast. Elk kwartaal, heartbeat onderwerp centraal stellen: eenzaamheid, verbinding, jongeren en werk, op 
allerlei manieren rammen we dat over onze sociale kanalen en supporters. Maar waarom zou dit ook niet de 
heartbeat zijn van stad en regio? Waarmee we snoeihard de trom slaan op een van goals. Ook combi met 
internationale vlak. Met een partnerstad. Doordenken. Daarom bij elkaar komen voor een vervolg.  
 
Thijs van Es, FC Utrecht. Action Meeting september 2022 
 
 
Voorbeeld 2 
“Komende vier jaar, elke drie maanden, een andere SDG centraal stellen, in elke wijk verhalen op te halen, wat 
speelt er nauw, welke problemen spelen er, wat hebben ze nodig en hoe kunnen wij samen optrekken. Dus 
vrb. Overvecht en GG 1, wat speelt er, wat kan ons netwerk bijdragen.” Jaap Breugem, ROM Utrecht Region. 
Action Meeting september 2022 

 
Naast deze verhaallijnen met partners maken ziet stichting Utrecht4GlobalGoals “belonen” 
als haar taak. Dit doen we door hoekstenen uit te reiken aan organisaties die met hun 
activiteiten eruit springen in relatie tot bijdrage aan de Global Goals. Deze scouten we zelf 
of worden aangedragen door andere hoekstenen. Naast aandacht worden hoekstenen 
onderdeel van onze hoekstenen community. Een eenvoudige doeltreffende en 
aansprekende manier om ons netwerk te vergoten. De grote beloning is natuurlijk onze 
jaarlijkse U-Award tijdens de SDG Action Day op 25 september. 
 
De stichting vervult daarnaast de rol in van adviseur en promotor in relatie tot de 
gemeentelijke regeling Hier & Daar, waarbij financiering wordt verstrekt aan Global Goals 
initiatieven in Utrecht. Met deze subsidie kunnen organisaties in de stad activiteiten 
uitvoeren die impact maken in Utrecht én de koppeling elders leggen, precies zoals de SDG’s 
bedoeld zijn. Ook is stichting Utrecht4GlobalGoals liaison van SDG Nederland en neemt 
hierdoor deel aan hun brede beweging. Dit is een nationale beweging rondom kennisdeling 



rondom het lokaliseren van de Global Goals en het afstemmen rondom campagnes. Tot slot 
heeft de stichting een voorbeeldrol. In dit kader zal Utrecht4GlobalGoals zich aanmelden op 
MAEX en de Social Handprint invullen. 
 
In de volgende hoofdstukken programmering, hoekstenen, U-Awards en communicatie leest 
u welke activiteiten we ontplooien in 2022. Als laatste volgt de begroting 2022 en lijst met 
onze hoekstenen. 

Programmering 2022 
 
We organiseren in 2022 de volgende verhaallijnen rondom de volgende Global Goals:  
 
Eerlijk werk en economische groei & industrie, innovatie en infrastructuur (SDG 8,9) 
 
Wat: programmering sociaal ondernemerschap in het kader van U900 
Aanleiding: verzoek van projectorganisatie U900 om programmering te verkennen i.r.t. 
U900 viering en gesprekken met ROM Utrecht Region 
Partners: ROM Utrecht Region, Social Impact Factory, Impact030 en U900 
Status: initiatiefase. Kick-off meeting in januari 2022.  
Impact: sociale ondernemers ondersteunen hoe ze hun propositie aantrekkelijk kunnen 
maken voor investeerders zodat ze nog meer impact kunnen maken. 
 
Goede gezondheid en welzijn, kwaliteitsonderwijs, duurzame steden, verantwoorde 
consumptie en productie en klimaatactie (SDG 3,4,11,12,13) 
 
Wat: fietsen in de wijk. Programmering voor en tijdens de Vuelta start 
Aanleiding: verkennende gesprekken tussen SportUtrecht en Utrecht4GlobalGoals rondom 
gezamenlijke programmering rond start Vuelta. SportUtrecht organiseert in verschillende 
wijken een rondreizend fietsdorp (fietshub Vuelta) waar de volgende thema’s centraal 
staan: sport & bewegen, fietseducatie, schone wijk, klimaat & circulariteit, sport van de 
toekomst, kunst & cultuur en ontmoeting. SportUtrecht brengt organisatiekracht in en de 
gedachte is dat Utrecht4GlobalGoals als partner een van de thema’s adopteert. De 
combinatie van de wijk in (bereik) en de thema’s (inhoud) sluit aan bij doel 
Utrecht4GlobalGoals.  
Partners: SportUtrecht, KWS, Utrecht Schone Stad, The GB, MANS en Cargoroo. 
Status: initiatiefase. 
 
Daarnaast zullen we de Vuelta projectorganisatie uitdagen van de start de meest duurzame 
start van een grote wielerronde ooit te maken.  
 
Geen armoede, geen honger, eerlijk werk en economische groei, goede gezondheid en 
welzijn en duurzame steden (SDG 1,2,3,11)  
 
Wat: documentaire RTV Utrecht met de U-Award winnaars 2022 
Aanleiding: vervolg op de SDG docu met RTV Utrecht.  
Partners: RTV Utrecht, U-Award winnaars 2022 
Status: overeenkomst met RTV Utrecht rond. Start in kwartaal 1 2022 



Fairtrade (SDG 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16) 
 
Wat: meer aandacht en actie voor eerlijke handel 
Aanleiding: Utrecht is fairtrade gemeente 
Partners: Fairtrade Nederland, Green Up Warenhuis e.a. 
Status: initiatiefase 
Impact: bewustwording consumenten duurzame consumptie, promotie duurzaam inkopen 
en daarmee eerlijke handel hier & nu, later & elders. 
 
Diversen 
In 2021 heeft een verkenning plaatsgevonden met VO-scholen over de SDG’s in VO-
onderwijs. De verkenning heeft opgeleverd dat er enthousiasme is maar het ontbreekt aan 
tijd en middelen om er vervolg aan te geven. In 2022 zullen wij beoordelen hoe en in welke 
vorm we onze ambitie voor de borging van de SDG’s in onderwijs oppakken. 
 
Tijdens de volgende Action Meeting (gepland vroege voorjaar indien mogelijk) worden 
eventuele extra verhaallijnen geïnventariseerd en opgestart. De ambitie is dat we per 
verhaallijn 1 inspiratiesessie organiseren voor alle hoekstenen voor kruisbestuiving en 
zichtbaarheid. 
  



Hoekstenen 
 
In 2022 zijn we succesvol gestart met het binden van nieuwe partners aan onze stichting 
door middel van partners als hoekstenen te benaderen en te betrekken bij onze activiteiten. 
Dit heeft geleid tot een eerste succesvolle Action Meeting in september 2021. De volgende 
steekwoorden sprongen tijdens deze meeting eruit: dichtbij in de leefwereld van mensen, 
samen, verbinden, nog meer zichtbaar maken wat er allemaal al gebeurt voor inspiratie, 
belonen van goede voorbeelden en focus. Met deze aanpak hebben we onze 
programmaraad aanpak verbreed. We hebben niet alleen partners die ons adviseren maar 
ook met ons mee willen doen. In 2022 verkennen in welke vorm we verder gaan met 
programmaraad. 
 
Om de hoekstenen te binden organiseren we 2x per jaar een Action Meeting (voorjaar, 
najaar) en zullen we minimaal 1x per jaar op bestuursniveau per hoeksteen contact hebben 
voor het onderhouden van de relatie.   
 
Met onze hoeksteen Social Impact Factory (SDG House) willen we in 2022 onze fysieke 
activiteiten op het gebied van sociaal ondernemerschap daar organiseren. 
 
In 2022 gaan we: 
 

• 2 Action Meetings organiseren; 
• In het kader van relatiemanagement minimaal 1x per jaar op bestuursniveau elke 

hoeksteen spreken; 
• Verkennen in welke vorm we verder gaan met programmaraad; 
• Onze samenwerkingsovereenkomst met Social Impact Factory activeren. 
 

 
Hoekstenen in gesprek met elkaar tijdens Action Meeting september 2021  



U-Awards 
 
We willen onze U-Awards uitreiking aanpak verbeteren. We denken aan een proces waarbij 
we met onze hoekstenen het thema en categorieën bepalen waarbinnen organisaties zich 
kunnen nomineren dan wel waar elke Utrechter nominaties kan dienen als ook een jury 
voor de selectie van de nominaties en keuze van uiteindelijke winnaars. We willen dit 
campagnematig uitvoeren om de bekendheid en de waarde van de U-Awards te vergroten 
en te versterken. Hierbij gaan we ook bekijken welke prijs we aan de U-Awards koppelen. 
Onze ambitie is dat de U-Award een nieuw icoon wordt voor de stad.  
 
In 2022 gaan we: 
 

• Aanpak U-Awards versterken. 
 

 
Winnaars U-Awards 2021: Wijkcoöperatie Kanaleneiland, ADSU en Sharing Arts Society  
 
 
 
 
 
  



Samenwerking met gemeente Utrecht 
 
Naast dat de verhaallijnen in lijn liggen met ‘Gezond Stedelijke Leven voor Iedereen’ en we 
hierin samen optrekken met de gemeente Utrecht zijn er 3 gebieden waarop wij concreet 
met de gemeente Utrecht in 2022 samenwerken. Daarnaast sluiten we met de 
programmering rondom Vuelta en Utrecht900 aan op de verbinding met het 
actieprogramma Samen stad maken op de Utrechtse manier en de wijkplatforms. Natuurlijk 
sluiten we aan op nieuwe ontwikkelingen vanuit de gemeente i.r.t. de Global Goals.   
 
SDG Monitor  
De gemeente Utrecht publiceert in kwartaal 1 de uitkomst van de bewonersenquête over de 
bekendheid van de Global Goals onder de Utrechters. In mei wordt nieuwe editie van de 
Utrecht Monitor gepresenteerd met daaraan gekoppeld het SDG  Dashboard. In 
samenwerking met de gemeente Utrecht brengen wij deze informatie onder de aandacht in 
ons netwerk en gaan in gesprek met gemeente Utrecht over de betekenis van de 
uitkomsten. Dit past bij onze agendasettende rol.  
 
Raadsambassadeurs 
In 2022 volgen er raadsverkiezingen. Momenteel zijn er 17 raads-SDG-ambassadeurs. Elk 
heeft een Goal geadopteerd. De vraag is welke raadsleden terugkomen. We grijpen de 
verkiezingen aan om samen het model van raadsambassadeurs verder te versterken. Na de 
verkiezingen maken we allereerst de nieuwe raadsleden bekend met de Goals om met het 
hen gesprek aan te gaan over het adopteren van goals en ambassadeurschap. Het 
traditionele hijsen van de vlag op de Action Day vormt ideaal moment om met nieuwe 
raadsleden het gesprek te starten. 
 
Hier & Daar 
Stichting Utrecht4Globals geeft de gemeente Utrecht advies op aanvragen die zijn 
binnengekomen voor subsidie inzake de Hier & Daar regeling. Daarnaast biedt Stichting 
Utrecht4Globals haar communicatiekanalen voor aankondiging en promotie van initiatieven 
die subsidie hebben ontvangen uit deze regeling. Met de gemeente Utrecht beoordelen we 
in 2022 hoe we de samenwerking over Hier & Daar kunnen verbeteren waarbij we ook de 
samenhang met MAEX en Social Handprint hierin meenemen.  



Communicatie 2022 
 
Professionalisering online 
Een belangrijk instrument dat we inzetten is (online) communicatie. In 2022 
professionaliseren we verder onze website en onze online social media kanalen. We 
brengen de website en online kanalen in lijn met ons doel, rol, taak en werkwijze. Ze 
worden hiermee een weerslag van de verhaallijnen en instrumenteel daaraan.  
 
Het afgelopen jaar is een goede slag gemaakt in verbetering van online zichtbaarheid o.a. 
door het herstarten van de social media kanalen en de introductie van de contentkalender. 
Dit heeft geleid tot meer online zichtbaarheid, interactie en volgers. Er is echter nog veel 
voor verbetering vatbaar. In het aankomende jaar willen we gerichte content voor en van 
partners delen dat aanzet tot activering. Bewegend beeld speelt hierbij grote rol. Voor 
communitybuilding doeleinden maken we een Global Goals gereedschapskist zodat de 
hoekstenen ook in hun eigen communicatie de Global Goals kunnen activeren. Daarnaast 
willen we behoefte peilen of onze hoekstenen en volgers behoefte hebben aan een digitale 
nieuwsbrief met verhalen vanuit onze hoekstenen, vraag & aanbod, opinie uit de gekozen 
verhaallijnen en agenda. 
 
Content met en voor de doelgroep 
Met o.a. Nieuws030, MilieuCentrum Utrecht, Stichting Denkkracht Utrecht, 
jongerenorganisaties verkennen we de mogelijkheid om met vaste boegbeelden uit wijken, 
sport, welzijn, jeugd e.a. die regelmatig hun licht laten schijnen op de Global Goals om een 
brede doelgroep te bereiken (dan de bekende). Waar mogelijk maken we de koppeling met 
de gekozen verhaallijnen. Deze content kan als periodiek onderdeel verspreid worden op 
onze online kanalen, in format van bijvoorbeeld een blog of video.  
 
Duurzame Week 
Met de community van ANNE en de Duurzame Week verkennen we de mogelijkheid of en 
hoe de Duurzame Week (stadsbreed festival rondom meerdere SDG’s) als knooppunt en 
etalage kan dienen voor onze hoekstenen en verhaallijnen.  
 
Uitleenservice Global Goals uitingen 
We worden regelmatig benaderd of onze Global Goals uitingen zoals de blokken geleend 
mogen worden. Het antwoord is altijd ja, tenzij. We hebben de intentie een uitleenservice 
te starten.  
 
In 2022 gaan we: 
 

• Onze website en kanalen optimaliseren en in lijn brengen met doel, rol, taak en 
werkwijze van Utrecht4GlobalGoals met o.a. de introductie van een nieuwsbrief en 
digitale gereedschapskit. We willen ons bereik met 15% vergroten t.o.v. 2021; 

• Netwerk van vloggers, opiniemakers, jongerenreporters opzetten; 
• Verkenning partnerschap met Duurzame Week en community van ANNE met als 

basisgedachte dat de Duurzame Week als knooppunt en etalage kan dienen voor 
onze hoekstenen en verhaallijnen; 

• Uitleenservice starten. 



 

Begroting 2022 
 
De Corona-pandemie heeft helaas met name in het eerste kwartaal van 2021 roet in ons 
eten gegooid. Een deel van onze programmering is zoals te lezen in ons jaarverslag 2021 
hierdoor niet van de grond gekomen. Omdat we enkele activiteiten naar 2022 hebben 
moeten schuiven en is er in 2021 sprake van een onderbesteding. Het budget van die 
activiteiten houden wij gereserveerd als bestemmingsreserve.  Los daarvan voorzien we 
voor onze inzet in 2022 onverminderd een forse inzet. Door het succes van onze Action 
Meeting en het speciale jaar in verband met de Vuelta en Utrecht900 hebben we voor 2022 
een mooie programmering met onder andere een extra Action Meeting in het najaar 
kunnen opstellen. Dit alles is terug te lezen in bijbehorende begroting 2022 in bijgevoegde 
pdf. 

Overzicht ecosysteem. Hoekstenen Utrecht4GlobalGoals 
 

• Milieu Centraal 
• Kinepolis 
• Rabobank 
• Cycling4Climate 
• ANNE 
• Nederlandse Spoorwegen 
• Jaarbeurs 
• Gemeente Utrecht 
• ADSU 
• Wijkcoöperatie Kanaleneiland 
• Sharing Arts Society 
• Economic Board Utrecht 
• Impact030 
• Social Impact Factory 
• Utrecht Marketing 
• ROM Utrecht Region 
• Copernicus Institute of Sustainable Development 
• RTV Utrecht 
• Utrecht Natuurlijk 
• FC Utrecht 
• Hogeschool Utrecht 
• Partners Hidden Paradise 
• 9 Raadsleden 
• Utrecht Bike Community 
• Gamma Overvecht 


